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ANÁLISE DOS MODELOS ADITIVOS COM INTERAÇÃO 
MULTIPLICATIVA (AMMI) BIVARIADOS 
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Carlos Tadeu dos Santos DIAS1 

� RESUMO: Geralmente a análise de dados de dupla entrada é feita através da análise de variância 
- ANOVA, mais há outros estudos nos quais a interação é de grande importância, por exemplo, 
no melhoramento genético, em que o objetivo é selecionar genótipos com ótimos desempenhos 
em diferentes ambientes.  A pouca eficiência na análise da interação dos genótipos com os 
ambientes (G×E) da ANOVA representa um problema aos melhoristas, que devem tirar 
proveito dessa interação para os seus estudos.  Os modelos aditivos com interação multiplicativa 
- AMMI trazem vantagens na seleção de genótipos quando comparados com métodos 
convencionais, pois proporcionam uma melhor análise da interação (G× E), além de permitir 
combinar componentes aditivos e multiplicativos em um mesmo modelo; estes modelos são 
eficientes na análise quando se tem apenas uma variável resposta, mas quando há mais de uma, 
ainda não existe um procedimento geral para realizar a análise. O presente trabalho propõe uma 
metodologia de análise quando se têm modelos AMMI bivariados, realizando análises 
individuais das variáveis respostas seguidas de uma análise de procrustes, que permite fazer 
comparações dos resultados obtidos nas análises individuais e finalmente uma confirmação 
destes resultados através da análise multivariada de variância - MANOVA. Os resultados obtidos 
permitem concluir que as análises AMMI e procrustes proporcionam uma boa alternativa de 
análise para os modelos AMMI bivariados. 

� PALAVRAS-CHAVE: Modelos AMMI; interação genótipos ×  ambientes; análise de 
procrustes; variáveis respostas. 

1 Introdução 

Em alguns estudos, é comum encontrar a análise de dois fatores cada um com 
diferentes níveis, eles proporcionam uma tabela de dados de dupla entrada, geralmente a 
análise destes dados é feita através da ANOVA, cumprindo algumas pressuposições como 
a que o número de repetições em cada combinação do fator deve ser maior do que um, 
homogeneidade de variâncias, normalidade dos resíduos, erros independentes e 
identicamente distribuídos e efeitos aditivos no modelo, mas há outros estudos nos quais é 
importante a interação ainda que as pressuposições não sejam satisfeitas.  Por exemplo, no 
melhoramento genético vegetal, o objetivo é selecionar genótipos com ótimos 
desempenhos em diferentes ambientes.  A baixa eficiência na análise da interação dos 

                                                 
1 Departamento de Ciências Exatas, Estatística e Experimentação Agronômica; Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” – ESALQ, Universidade de São Paulo – USP; Caixa Postal 9, CEP: 13418-900, Piracicaba, 
São Paulo, Brasil. E-mail: luzzmara@yahoo.com.mx / ctsdias@esalq.usp.br 



Rev. Bras. Biom., São Paulo, v.27, n.4, p.586-602, 2009 587 

genótipos com os ambientes (G× E) pela ANOVA pode representar um problema aos 
melhoristas, que devem tirar proveito dessa interação para os seus estudos. 

Segundo Lavoranti (2003) as posições críticas dos estatísticos que atuam em 
programas de melhoramento genético vegetal, referem-se à falta de uma análise criteriosa 
da estrutura da interação (G×E) como um dos principais problemas para a recomendação 
de cultivares.  Tradicionalmente, a análise dessa estrutura é superficial, não detalhando os 
efeitos da complexidade da interação. 

Os modelos aditivos com interação multiplicativa (AMMI) são uma boa opção para 
a análise da interação (G×E), pois permitem um detalhamento maior da soma de 
quadrados da interação e conseqüentemente, traz vantagens na seleção de genótipos, 
quando comparados a outros métodos tradicionais de análise como a ANOVA.  A 
utilização dessa teoria parece ser uma alternativa eficiente para os programas de 
melhoramento, já que permite combinar em um único modelo estatístico, componentes 
aditivos para os efeitos principais, como genótipos e ambientes, e componentes 
multiplicativos para os efeitos da interação. 

Quando um experimento depende de muitas variáveis, não basta conhecer 
informações estatísticas isoladas para cada variável, também é necessário conhecer a 
totalidade destas informações fornecida pelo conjunto das variáveis. As relações 
existentes entre as variáveis não são percebidas e assim efeitos antagônicos ou sinérgicos 
de efeito mútuo entre variáveis complicam a interpretação do fenômeno a partir das 
variáveis consideradas.  A necessidade de entender as relações entre várias variáveis faz 
com que a análise multivariada seja de grande importância.  Com esta análise podem-se 
reduzir a dimensionalidade dos dados ou simplificar a estrutura sem muita perda da 
informação contida nos dados, obtendo assim uma fácil interpretação dos resultados. 

Os modelos AMMI têm sido muito eficientes na análise de dados quando se tem 
apenas uma variável resposta, mas quando há mais de uma ainda não existe um 
procedimento claro de análise, por isso, no presente trabalho propõe-se uma metodologia 
de análise para este caso, usando algumas técnicas de análise multivariada.  Serão usados 
testes paramétricos para a seleção do modelo levando em conta também a validação 
cruzada dada a sua importância por ser uma ferramenta de seleção do modelo que não 
depende de alguma distribuição de probabilidade. 

A análise dos modelos AMMI com mais de uma variável resposta será feita através 
de análises individuais e em seguida comparadas com a análise de procrustes.  Esta 
técnica permite fazer a comparação dos resultados obtidos para cada uma das variáveis 
nas mesmas condições.  A comparação de dois conjuntos de coeficientes de componentes 
principais poderia indicar se existem fontes comuns de variação ou não; no entanto, uma 
simples comparação dos coeficientes pode ser enganadora.  Nesse sentido, a análise de 
procrustes evita que esta situação, em particular, aconteça. 

Com as ferramentas apresentadas, pretende-se oferecer ao pesquisador novas 
possibilidades na análise dos modelos AMMI, no que diz respeito à análise de variáveis 
respostas. 
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2 Material e métodos 

2.1 Características dos dados 

Os dados utilizados são do Instituto Agronômico de Campinas, e referem-se a dados 
de feijão comum (Phaseolus vulgaris), compostos por 19 genótipos avaliados em 18 
ambientes e com 3 repetições, o delineamento experimental foi o aleatorizado em blocos.  
A parcela experimental foi constituída por quatro linhas de 4 metros de comprimento, 
espaçadas de 0,50 metros entre si, com 10 a 12 plantas viáveis por metro linear e a área 
útil da parcela correspondendo às duas linhas centrais.  Os dados são de produtividade de 
grãos e tecnológicos, relativos à qualidade alimentícia do feijão; as variáveis respostas 
foram produtividade (kg/ha) e tempo de cozimento (min.). 

2.2 Modelos AMMI 

O modelo AMMI usa dois métodos na sua análise: análise de variância e a 
decomposição por valor singular; no modelo se unem os termos aditivos dos efeitos 
principais e os termos multiplicativos para os efeitos da interação. 

Na primeira fase a análise de variância é aplicada à matriz de médias ��
�
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composta pelos efeitos principais na parte aditiva (média geral, efeitos genotípicos e 
ambientais), resultando em um resíduo de não aditividade, isto é, na interação ( )EG × , 

dada por ( )ijge , essa interação constitui a parte multiplicativa do modelo, na segunda fase 
a interação é analisada pela decomposição por valores singulares (DVS) da matriz de 
interações ( ) ( )[ ]( )ijeg geGE =× , ou por análise de componentes principais (PCA) como 
prefere referir um grande número de autores (Duarte e Vencovsky, 1999). 

O modelo AMMI para dois fatores (G e E) é apresentado como: 
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com ( )ijge  a interação genótipo-ambiente modelada por ij
n

k jkikk ραγλ +�
=1
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gi ,,2,1 �= , ej ,,2,1 �= , em que ijY é a resposta média do i-ésimo genótipo no j-ésimo 

ambiente; � a média geral; gi efeito do i-ésimo genótipo; ej efeito do j-ésimo ambiente; 

kλ  raiz quadrada do k-ésimo autovalor das matrizes (GE)(GE)T e (GE)T(GE) de iguais 

autovalores não nulos ( 2
kλ  é o k-ésimo autovalor); ( ) ( )[ ]ijeg geGE =×  matriz de interações 

obtida como resíduo do ajuste aos efeitos principais por ANOVA, aplicada à matriz de 
médias, ( )pk ,,2,1 �= , em que p é o número de raízes características não nulas 

{ }( )1,1min,,2,1 −−= egp � ; �ik i-ésimo elemento (relacionado ao genótipo i) do k-ésimo 

autovetor de (GE)(GE)T associado a 2
kλ ; �jk  j-ésimo elemento (relacionado ao 
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ambiente j) do k-ésimo autovetor de (GE)T(GE) associado a 2
k

λ ; �ij ruídos presentes nos 

dados; �ij erro experimental médio, ( )mNij
2,0~ σε , em que m é o número de 
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geral (�) e os efeitos principais (gi e ej) são obtidos no contexto simples de uma ANOVA 
de dupla entrada aplicada à matriz de médias ( )egY × . Os resíduos deste ajuste para os 
efeitos principais, equivalem ao termo das interações GEgxe=[(ge)ij] e os termos 
multiplicativos da interação são estimados através da decomposição por valor singular – 
DVS. 

2.3 Métodos de seleção do número de componentes de interação 

Existem diferentes métodos para selecionar o número de componentes retidos no 
modelo, mas todos concordam em que o número deve ser o menor possível, para assim 
explicar a estrutura da interação.  Duarte e Vencovsky (1999) apresentam o método de 
Gollob como um dos mais usados, o qual distribui graus de liberdade às somas de 

quadrados SQk=m 2
kλ , contando o número de parâmetros no k-ésimo termo multiplicativo.  

Para o k-ésimo componente de interação IPCAk (interaction principal component 
analysis), GL(IPCAk)=g+e-1-2k, logo o teste F é calculado como na análise da variância 
para modelos lineares. 

Piepho (1995) mostra o teste FR proposto por Cornelius, mais robusto que o proposto 

por Gollob em 1968, a estatística é definida como 
erromédio
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, em que f2=(g-1-

n)(e-1-n) com n o número de termos multiplicativos incluídos no modelo.  A estatística 
FR, sob a hipótese nula de que não haja mais do que n termos determinando a interação, 
tem uma distribuição F aproximada com f2 e GLerro médio graus de liberdade.  Um resultado 
significativo pelo teste sugere que pelo menos um termo multiplicativo ainda deve ser 
adicionado aos n já ajustados.  Os graus de liberdade do numerador de FR são iguais aos 
graus de liberdade para toda a interação menos os graus de liberdade atribuídos pelo 
método de Gollob aos n primeiros termos.  Assim, pelo sistema de Gollob e Cornelius, a 
análise da variância conjunta completa tem a estrutura como mostrada na Tabela 1.  Note-
se que não aparece o efeito bloco pois a análise da variância é calculada a partir das 
médias. 

Dias e Krzanowski (2003), apresentam o método de Eastment e Krzanowski (1982) 
baseado no procedimento “leave-one-out” completo que otimiza o processo de validação 
cruzada por validar o ajuste do modelo em cada um dos dados por vez e então combinar 
essa validação em uma medida simples e geral de ajuste. 

Assume-se que se deseja predizer os elementos ijx da matriz X por meio do modelo: 

�
=
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k
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1
ε , em que dk é a raiz quadrada dos autovalores da matriz XXT, a i-
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ésima coluna ),,( 1 ipii vvv �= da matriz V pp×  é o autovetor correspondente ao i-ésimo 

maior autovalor 2
kd  de XXT e a j-ésima coluna T

njjj uuu ),,( 1 �= da matriz U pn×  e o 

autovetor correspondente ao i-ésimo maior autovalor 2
kd de XXT, �ij é o ruído. 

Tabela 1 - Análise da variância conjunta completa calculada a partir das médias usando 
os sistemas de Gollob e Cornelius 

Fontes de 
variação 

Graus de liberdade 
Gollob 

Somas de 
Quadrados 

Gollob 

Graus de liberdade 
Cornelius 

Somas de 
Quadrados 
Cornelius 

Genótipo (G) g - 1 SQG - - 
Ambiente (E) e - 1 SQE - - 
Interação (GE) (g - 1)(e - 1) SQGE - - 

IPCA1 
(1) g + e – 1 - (2 ×  1) 

2
1λ  

(g – 1 - 1)(e – 1 - 1) � =
p
k k2

2λ  

IPCA2 g + e - 1 - (2 ×  2) 
2
2λ  (g – 1 - 2)(e – 1 - 2) � =

p
k k3

2λ  

IPCA3 g + e – 1 - (2 ×  3) 
2
3λ  (g – 1 - 3)(e – 1 - 3) � =

p
k k4

2λ  

… … … … … 

IPCAp g + e – 1 - (2 ×  p) 
2
pλ  - - 

Erro médio ge(m - 1) SQerro médio - - 
Total gem - 1 SQTOTAL - - 

(1) IPCAk: (interaction principal component analysis) modelo com k componentes, k = 1, 2, ... , p. 
 
O método prediz o valor n

ijx̂ de ijx para cada possível escolha de n (o número de 
componentes), a medida de discrepância entre o valor atual e predito é  
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contudo, para evitar o viés, os dados ijx não devem ser usados nos cálculos de n
ijx̂  para 

cada i e j.  O método assume que a DVS de X pode ser escrita como X=UDVT, e utiliza a 
seguinte estatística para determinar o número de componentes no modelo: 

rD
nPRESS

nD
nPRESSnPRESS

nW
)()()1( −−=  (3) 

em que Dn é o número de graus de liberdade requeridos para ajustar o n-ésimo 
componente e Dr é o número de graus de liberdade remanescentes após ajustar o n-ésimo 
componente. 

A validação cruzada subdivide X em certo número de grupos, deleta-se cada grupo 
por vez a partir dos dados, avalia-se os parâmetros do modelo ajustados a partir dos dados 
remanescentes, e prediz-se o valor deletado (Wold, 1978).  Krzanowski (1987) argumenta 
que a predição mais precisa resulta quando cada grupo deletado é tão pequeno quanto 
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possível, que no presente caso é um simples elemento de X. Denota-se por X )( i−  o 
resultado de deletar a i-ésima linha de X e centralizar em torno das médias das colunas.  
Denota-se X )( j−  o resultado de deletar a j-ésima coluna da X e centralizar em torno das 

médias das colunas, seguindo o esquema, pode-se escrever 

X TVDU=(-i) com ( ),ptuU =  ( )ptvV =  e ( ),,,1 ldddiagD �=  

X T
j VDU

~~~
)( =− com ( ),~~

ptuU =  ( )ptvV ~~ =  e ( )11

~
,,

~~
−= ldddiagD �  

 

Agora, considere-se o preditor  
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n

t tditun
ijx

1

~~ˆ  (4) 

cada elemento no lado direito da equação (4) é obtido da DVS de X centrada na média 
após omitir a i-ésima linha e a j-ésima coluna.  Assim, o valor xij não é usado no cálculo 
da predição, e o máximo uso dos dados é feito com os outros elementos de X. 

2.4 Análise de procrustes 

É muito comum que sejam obtidas configurações (conjuntos de dados) no 
desenvolvimento de uma pesquisa e a comparação entre os resultados por meios gráficos é 
necessária.  A possibilidade de comparação entre as configurações ou conjuntos surge 
porque os pontos de todas as configurações referem-se às mesmas n entidades, mas é 
apenas a comparação entre os pontos correspondentes de duas configurações que é de 
interesse.  A comparação de dois conjuntos de r componentes é equivalente à comparação 
de dois subespaços r-dimensionais correspondentes deste espaço comum.  É possível que 
dois conjuntos de vetores sejam diferentes um do outro, mas estejam definindo o mesmo 
subespaço.  É necessária uma técnica analítica que proporcione uma medida numérica de 
quanto duas ou mais representações gráficas diferem.  Têm-se duas opções: uma é 
assumir que os n pontos de cada um dos conjuntos de configurações referem-se às 
mesmas n entidades e tentar definir a quantidade numérica do desvio da coincidência dos 
conjuntos de pontos.  A outra, é assumir que os p eixos do conjunto de configurações são 
os mesmos e tentar definir a quantidade numérica do desvio da coincidência dos conjuntos 
de subespaços definidos em relação a estes eixos (Krzanowski, 2000). 

Sejam X e Y duas matrizes com dimensão (n×p) e (n×q) que representam as 
coordenadas dos n pontos em cada uma das configurações, supondo que p>q, a segunda 
configuração está em um subespaço do espaço p-dimensional e pode ser tratado como se 
estivesse neste último espaço adicionando (p-q) colunas de zeros ao lado direito de Y, 
convertendo-a em uma matriz (n×p). Sem perda de generalidade, pode-se assumir que 
p=q, e que esta condição é atingida adicionando um número apropriado de colunas de 
zeros na menor matriz dentre as duas. 

O objetivo é comparar as duas configurações, assumindo que as linhas das duas 
matrizes referem-se à mesma entidade.  Com a pressuposição de p=q, podem-se desenhar 
as duas configurações com os mesmos p eixos ortogonais.   

A estatística de procrustes é composta por três passos, o primeiro é a translação que 
é um deslocamento de todos os pontos através de uma distância constante no mesmo 
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sentido, ou seja, uma translação fixa de toda a configuração; o segundo é a rotação que 
consiste em um deslocamento fixo de todos os pontos através de um ângulo constante, 
mantendo a distância de cada ponto ao centróide, significa, uma rotação fixa de toda a 
configuração; e finalmente dilatação que é o estiramento ou encolhimento de todos os 
pontos através de uma constante em uma linha reta do ponto ao centróide da configuração, 
isto é, dilatação uniforme de toda a configuração.  Levando em conta isto, a estatística de 
procrustes pode ser calculada como 

�
�
��

�
�+�

�
��

�
�−�

�
��

�
�= TXXtraçoTYTXQctraçoTYYtraçocM 222  (5) 

em que 
( )

( )TYYtraço
traço

c
�=  é o parâmetro de dilatação e Q=VUT a matriz de rotação, com 

TVU � é a decomposição por valores singulares da matriz XTY. O procedimento 
adequado é manter uma configuração fixa e igualar a outra a esta.  Segundo Krzanowski 
(2000) deve-se fixar a configuração cujas coordenadas estão dadas por X e igualar a 
configuração com coordenadas Y a esta.  A correspondência será obtida através da 
realização dos passos descritos anteriormente, na seqüência, de forma tal a tornar o valor 
final de M2 para a correspondência das configurações tão pequena quanto possível.  Se o 
procedimento é feito sobre a mesma matriz, quer dizer, X=Y, a estatística M2=0, o que 
indica que as duas configurações se ajustam exatamente, então quanto menor o valor da 
estatística maior similaridade entre as configurações. 

2.5 Análise multivariada da variância - MANOVA 

Geralmente quando se tem mais de uma variável medida por parcela nos 
delineamentos de experimentos é feita a Análise de Variância Multivariada - MANOVA.  
A Análise de Variância - ANOVA tem uma generalização quando as variáveis são vetores 
levando a análise de uma matriz de somas de quadrados e produtos cruzados. 
Considerando o caso de dupla entrada, é suposto que se tem mge observações 
independentes geradas pelo modelo 

( ) ijuijjiiju geegY εµ ++++= , com gi ,,2,1 �= , ej ,,2,1 �=  e mu ,,2,1 �=  

em que ig  é o efeito da i-ésima linha, je  é o efeito da j-ésima coluna, ( )ijge  o efeito da 

interação entre a i-ésima linha e a j-ésima coluna ijε  é o termo do erro que é assumido 

independente ( )�,0pN  para todo i, j, u e m é o número de repetições.  É necessário que o 
número de observações em cada casela (i,j) deva ser o mesmo, tal que a soma de 
quadrados total e matriz de produtos pode ser decomposta.  O interesse está em testar a 
hipótese nula da igualdade de ig , igualdade de je  e a igualdade de ( )ijge , Mardia et al., 
2003. 

Os métodos descritos foram implementados no módulo IML (Interactive matrix 
programming) do pacote SAS (Statistical Analysis System), o programa utilizado está 
disponível em García (2009). 
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3 Resultados e discussão 

Para cada uma das variáveis respostas foi feita a análise de variância dando como 
resultado o ajuste dos efeitos principais por ANOVA (primeira etapa da análise AMMI).  
A correlação entre as variáveis respostas é -0,5052 (valor-p<0,0001), foi obtida com os 
dados originais, o que indica uma correlação moderada inversa entre elas, enquanto a 
produtividade é alta o tempo de cozimento é baixo. Para a variável produtividade os 
genótipos, assim como os ambientes, são estatisticamente significativos com valores 
F=4,59 e F=173,67 (valores-p<0,0001), da mesma maneira, os efeitos genotípicos e 
ambientais para a variável tempo de cozimento apresentam os valores F=2,73 e F=28,86 
(valores-p<0,0001), também é de grande interesse a soma de quadrados 
G×E=24242129,90 e G×E=7181,03, objeto da decomposição DVS, na segunda etapa da 
análise, para a variável resposta produtividade esta interação representou 9% da soma de 
quadrados total e para o tempo de cozimento 36%. 

As estimativas das médias de genótipos e ambientes, assim como a média geral, 
ajustadas pelo modelo sem interação, são mostradas na Tabela 2. 

Nesta Tabela pode-se observar que os genótipos com maior produtividade média são 
G11, G10, G15 e G13 e com menor os G8, G7, G1 e G9, enquanto ao tempo de cozimento 
os genótipos com maior tempo de cozimento em média são G15, G1, G10 e G8 e com 
menor G7, G5, G19 e G13, já para os ambientes as maiores produtividades em média 
foram obtidas nos ambientes A5, A13, A12 e A1 e com menor os A17, A18, A16 e A6, 
para o tempo de cozimento em média os maiores tempos pertencem aos ambientes A17, 
A18, A9 e A7 e os menores os A12, A1, A11 e A8.  É interessante notar que existem 
diferenças entre as duas variáveis respostas, por exemplo, o genótipo G13 que para a 
produtividade é um dos que possui um valor alto, para o tempo de cozimento é um dos 
menores, o mesmo acontece com os ambientes, aqueles com maior produtividade 
apresentam menor tempo de cozimento, este é o caso de A1 e A12, isto devido à 
correlação entre as duas variáveis repostas. 

Na segunda etapa da análise AMMI a interação G×E é o objeto da decomposição 
DVS.  Segundo a regra de Gollob e o teste F para a variável produtividade, 5 dos 17 eixos 
de interação são significativos (F=2,2206 e valor-p = 0,0005), o que levaria à seleção do 
modelo AMMI5, enquanto pelo teste FR de Cornelius (1996), o modelo selecionado é o 
AMMI4, já que somente a partir de IPCA4 o resíduo AMMI torna-se não significativo 
(F=1,2074 com valor-p 0,0508).  Para a variável tempo de cozimento o método de Gollob 
e o teste F indicam que 7 dos 17 eixos de interação são significativos, o que indica a 
seleção do modelo AMMI7, entretanto, o teste FR de Cornelius, seleciona o modelo 
AMMI6, pois a partir de IPCA6 o resíduo AMMI torna-se não significativo (F=1,0817 
com valor-p 0,2690).  O método de Eastment e Krzanowski, através da estatística W, não 
selecionou componente para reter no modelo, isto significa que o modelo seria aditivo 
para a produtividade e o tempo de cozimento; mas diante da maior simplicidade 
representativa do modelo e das propriedades do teste FR, sugere-se, o modelo AMMI4 
como o melhor descritor do padrão de resposta diferencial dos genótipos aos ambientes 
para a variável produtividade e o modelo AMMI6 para o tempo de cozimento. 

A última etapa da análise AMMI consiste na representação gráfica dos genótipos e 
ambientes no chamado biplot, Gabriel (2002).  Para isso, faz-se necessária a determinação 
de suas coordenadas para os eixos singulares de interação. A partir das mesmas matrizes 
U, S, V, resultantes da decomposição por valor singular - DVS da matriz GE, obtém-se 
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novamente os resultados de interesse.  De acordo com Gauch (1988), o primeiro eixo 
singular da análise AMMI captura a maior porcentagem de “padrão” e com acumulação 
subseqüente das dimensões dos eixos, há uma diminuição na porcentagem de “padrão” e 
um incremento de “ruídos”. Com isso, apesar da porção pequena de SQG×E explicada 
pelos dois primeiros eixos (40,1%) para produtividade e (40,7%) para tempo de 
cozimento, espera-se capturar a maior parte do “padrão” devido a interação G×E.  Dessa 
forma, os escores de genótipos e de ambientes são plotados só até o segundo eixo, para 
cada uma das variáveis respostas.  Vários autores utilizaram o mesmo tipo de 
representação apesar de terem verificado uma menor proporção da SQG×E explicada, a 
saber: 60% (Eyhérabide et al., 1997); 57,6% (Flores et al., 1996); 54,6% (Crossa et al., 
1990); 44,6% (Pereira e Costa, 1998); 28,6% (Arias, 1996); 27,1% (Crossa et al., 1991). 

 

Tabela 2 - Médias de produtividade (kg/ha) e tempo de cozimento (min) para Genótipos 
e Ambientes 

 
Para a variável produtividade as Figuras 1 e 2 ilustram as duas representações (os 

biplots AMMI1 e AMMI2, respectivamente) resultantes dos conjuntos de coordenadas, 
para o biplot AMMI1 (médias vs. IPCA1) e para biplot AMMI2 (IPCA1 vs IPCA2).  A 
partir deles são feitas, então, as devidas interpretações, procurando identificar genótipos e 
ambientes que menos contribuíram para a interação G×E; combinações de genótipos e 
ambientes desejáveis em termos de adaptabilidade; relações entre os eixos de interação e 
características genotípicas e ambientais conhecidas. 

Média ( ).iY   Média ( )jY.  
Genótipos Produtividade Tempo 

C. 
 Ambientes Produtividade Tempo C. 

G1 2148,8802 32,4707  A1 3272,7193 21,4323 
G2 2396,8422 31,0046  A2 2317,0614 30,1028 
G3 2289,8026 28,1580  A3 1881,3596 31,4130 
G4 2337,5195 28,3856  A4 2018,4211 31,3944 
G5 2277,3450 27,1902  A5 4076,2676 25,1932 
G6 2324,1702 29,5344  A6 1681,3597 29,6974 
G7 2051,3359 26,2743  A7 1965,4386 35,2854 
G8 2001,3272 31,2035  A8 2017,7874 23,0312 
G9 2171,3037 29,1393  A9 2301,7983 35,5588 
G10 2486,6924 32,2815  A10 2407,9437 28,4053 
G11 2557,7411 29,7409  A11 2879,1491 22,2446 
G12 2282,2393 29,3757  A12 3345,8333 20,1737 
G13 2445,2254 27,6054  A13 3460,6065 29,3437 
G14 2298,2628 28,8691  A14 2419,9561 23,2409 
G15 2474,3609 33,1915  A15 2202,4035 33,3089 
G16 2270,0485 28,1839  A16 1244,0877 31,0360 
G17 2270,0319 29,4756  A17 828,2456 40,5781 
G18 2371,4182 29,9026  A18 1165,2807 38,6161 
G19 2335,9345 27,5165     

    Média 
Geral ( )..Y  

2304,7622 29,4475 
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Figura 1 - Biplot AMMI1 para dados de produtividade de grãos (kg/ha), em feijoeiro, com 
dezenove genótipos (G) e dezoito ambientes (A).  A figura captura 23,6% de 
variabilidade. 

 

Figura 2 - Biplot AMMI2 para dados de produtividade de grãos (kg/ha), em feijoeiro, com 
dezenove genótipos (G) e dezoito ambientes (A).  A figura captura 40,1% de 
variabilidade. 
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Pela Figura 1, pode-se concluir que os genótipos mais estáveis e que menos 
contribuíram para a interação G×E, captada pelo primeiro eixo (IPCA1), foram G4, G7 
G12, G13, G17 e G19; enquanto entre os ambientes nesse sentido são A3, A4, A7, A9, 
A12, A14, A15 e A18. Além de serem estáveis os genótipos indicam serem amplamente 
adaptados aos ambientes no teste.  Os genótipos estáveis devem apresentar também um 
bom desempenho, neste caso uma alta produtividade, o que é avaliado através de suas 
médias. Assim, entre os genótipos estáveis destaca-se o G13 com uma produtividade 
média elevada e entre os ambientes o A12. 

Examinando a Figura 2, os genótipos e ambientes mais estáveis são G9, G12, G13 e 
G14; A4, A9, A15 e A18.  Estes genótipos tiveram uma má classificação em 
produtividade média (G9 foi décimo nono, G12 foi décimo segundo e G14 foi décimo), só 
o G13 parece ter uma boa produtividade, ele foi o quarto.  Para este conjunto, as 
produtividades médias elevadas parecem estar associadas a adaptações específicas.  
Observa-se que o primeiro eixo singular deve ser determinado por características 
contrastantes entre os ambientes A6 - A8 e o par A11 - A13, o segundo eixo parece 
resultante principalmente das diferenças entre A2, A8 e A11.  Já para os genótipos, o 
primeiro eixo parece estar relacionado a aspectos determinantes da divergência entre os 
genótipos G11-G15 e G16, enquanto o segundo à divergência entre G1 e G16.  Também 
observa-se a adaptabilidade dos genótipos nos ambientes, por exemplo, G16 com o A8, os 
G11 e G15 com os A13 e A11, os G1 e G6 com o A2.  Compete ao melhorista identificar 
tais características para assim discernir melhor os mecanismos determinantes da interação. 

Para a variável tempo de cozimento se apresentam os biplot AMMI1 (médias vs. 
IPCA1) e o biplot AMMI2 (IPCA1 vs IPCA2).  Da Figura 3, pode-se dizer que os 
genótipos mais estáveis e que menos contribuíram para a interação G×E, captada pelo 
primeiro eixo (IPCA1), estão situados na faixa horizontal em torno de zero em relação ao 
eixo IPCA1, estes foram G2, G5, G9, G12, G13 e G14; enquanto entre os ambientes nesse 
sentido estão A1, A2, A3, A8, A9, A11, A12, A13 e A14.  Além de serem estáveis os 
genótipos indicam serem amplamente adaptados aos ambientes no teste.  É importante que 
os genótipos estáveis apresentem também um bom desempenho, neste caso um baixo 
tempo de cozimento, isto é avaliado através de suas médias.  Assim, entre os genótipos 
estáveis destaca-se o G5 com um tempo de cozimento médio baixo e nos ambientes o 
A12, observa-se que o G13 ainda sendo um pouco maior em média que o G5 também 
proporciona um bom tempo de cozimento. 

Observando a Figura 4, os genótipos e ambientes mais estáveis são G2, G5, G10 e 
G14; A1, A2, A7, A8, A11 e A14.  Estes genótipos tiveram a seguinte classificação em 
tempo de cozimento médio, G2 foi décimo quinto, G5 foi décimo oitavo, G10 foi terceiro 
e G14 foi décimo segundo, G5 parece ter um bom tempo de cozimento.  Observa-se que o 
primeiro eixo singular pode estar determinado por características contrastantes entre os 
ambientes A6 - A9 - A10 e A18, o segundo eixo parece resultante principalmente das 
diferenças entre A4 e A6 - A8.  Já para os genótipos, o primeiro eixo parece estar 
relacionado a aspectos determinantes da divergência entre os genótipos G11-G13-G18 e 
G8-G15, enquanto o segundo à divergência entre G3 - G15 e G12 - G17.  Também 
observa-se a adaptabilidade dos genótipos nos ambientes, por exemplo, G8 e G15 com o 
A16, o G18 com A19, o G13 com o A10. Compete ao melhorista identificar tais 
características para assim discernir melhor os mecanismos determinantes da interação.  
Com os resultados encontrados nas duas análises, pode-se recomendar o genótipo G13 e o 
ambiente A12 como estáveis, com uma alta produtividade e um baixo tempo de 
cozimento. 
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Figura 3 - Biplot AMMI1 para dados de tempo de cozimento (min), em feijoeiro, com dezenove 
genótipos (G) e dezoito ambientes (A).  A figura captura 21,9% de variabilidade. 

 

 

Figura 4 - Biplot AMMI2 para dados de tempo de cozimento (min), em feijoeiro, com dezenove 
genótipos (G) e dezoito ambientes (A). A figura captura 40,7% de variabilidade 
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A estatística de procrustes M2 definida na equação (5) quantifica a diferença de duas 
configurações de pontos, neste caso os marcadores, quanto menor o valor da estatística, as 
configurações serão mais similares.  Foi usada esta estatística para comparar os resultados 
após realizar as análises AMMI individuais para cada uma das variáveis respostas.  A 
estatística M2 foi calculada fazendo a rotação da matriz de marcadores da variável 
produtividade em relação à matriz de marcadores da variável tempo de cozimento, as 
matrizes inicialmente foram padronizadas, gerando assim o fator de dilatação c=1.  Neste 
trabalho procura-se avaliar a similaridade entre as análises individuais e fazer uma 
recomendação geral de genótipos e ambientes. 

Depois de realizar as duas análises individuais, decidiu-se escolher um modelo que 
explique conjuntamente segundo as duas variáveis respostas.  Para isto compararam-se as 
matrizes de marcadores levando em conta cada um dos modelos escolhidos, por exemplo, 
para a variável produtividade o método de Cornelius selecionou um AMMI4 e para o 
tempo de cozimento um AMMI6, então foram aplicados os dois modelos nas duas 
variáveis e obtidas as respectivas matrizes de marcadores para genótipos e ambientes.  
Com estas matrizes de marcadores encontraram-se todas as combinações possíveis entre 
eles.  Foram a seguir comparadas através da análise de procrustes, quanto menor o valor 
da estatística de procrustes indica um melhor ajuste considerando duas variáveis 
respostas. 

Na Tabela 3, observa-se os valores da estatística M2 para os marcadores de genótipos 
segundo os modelos escolhidos pelo método de Cornelius, ou seja, AMMI4 para a 
variável produtividade e AMMI6 para o tempo de cozimento e as combinações entre eles, 
o menor valor da estatística foi encontrado quando as duas variáveis respostas foram 
modeladas com o modelo AMMI4, indicando que as matrizes de marcadores de genótipos 
são mais similares do que com a combinação dos outros modelos. 

 

Tabela 3 - Análise de procrustes (M2) para os marcadores de genótipos 

Modelo para Tempo de Cozimento Modelo para Produtividade 
AMMI4 AMMI6 

AMMI4 70,8369 92,0335 
AMMI6 95,0152 96,3995 

 
Na Tabela 4, encontram-se os valores da estatística M2 para os marcadores de 

ambientes segundo os modelos escolhidos pelo método de Cornelius, do mesmo jeito que 
na Tabela 3, neste caso o menor valor da estatística foi encontrado quando as duas 
variáveis respostas foram modeladas com o modelo AMMI4, indicando mais uma vez que 
as matrizes de marcadores de ambientes são mais similares do que com a combinação dos 
outros modelos. 

Tabela 4 - Análise de procrustes (M2) para os marcadores de ambientes 

Modelo para Tempo de Cozimento Modelo para Produtividade 
AMMI4 AMMI6 

AMMI4 62,7695 75,7061 
AMMI6 91,6764 90,3906 
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Portanto, segundo a estatística de procrustes o modelo que gera maior similaridade 
entre as matrizes de marcadores tanto para genótipos quanto para ambientes é o modelo 
AMMI4, então, poderia-se recomendar o genótipo G13 e o ambiente A12 para futuros 
estudos, pois apresentam um bom desempenho nas duas variáveis respostas. 

Para o conjunto original de dados de 19 genótipos, 18 ambientes, 3 repetições e duas 
variáveis respostas, foi feita a análise de variância multivariada - MANOVA, foram 
calculados os testes Lambda de Wilks, o traço de Pillai, o traço de Hotelling-Lawley e a 
maior raiz de Roy para cada um dos efeitos (genótipos, ambientes e interação). 

Os resultados para os quatro testes multivariados, nos quais a hipótese nula é 
H0Gen=Gen1=Gen2= ... =Geng, em que g=19, ou seja, que não existe diferença entre os 
níveis do fator genótipo, por meio dos testes pode-se rejeitar a hipótese nula (F=17,07, 
F=16,13, F=18,03 e F=28,51 respectivamente com valores-p<0,0001), isto é, o genótipo 
tem um efeito significativo considerando as duas variáveis respostas produtividade e 
tempo de cozimento, simultaneamente.  Igualmente para testar a significância dos 
ambientes, a hipótese nula é H0Amb=Amb1=Amb2= ... =Ambe, em que e=18, isto é, que não 
há diferença entre os níveis do fator ambiente, a hipótese nula é rejeitada (F=229,21, 
F=167,25, F=309,70 e F=534,77 com valores-p<0,0001), ou seja, o efeito que tem o 
ambiente sobre as variáveis respostas produtividade e tempo de cozimento é significativo.  

Finalmente, testa-se a hipótese nula H0AmbGen=GE11=GE12= ... =GEge de não efeito 
de interação, é rejeitada (F=4,85, F=3,82, F=6,06 e F=10,41 com valores-p<0,0001), 
indicando que existe um efeito significativo da interação entre os genótipos e os 
ambientes sobre as duas variáveis respostas. 

Dado que a análise MANOVA não proporciona uma boa interpretação sobre a 
interação, isto é, só permite saber se ela é ou não significativa, decidiu-se fazer uma 
análise de comparações post hoc para identificar quais das interações (ge)ij são 
significativamente diferentes das outras, nas variáveis respostas, produtividade e tempo de 
cozimento, foram realizadas comparações múltiplas de Scheffe.  Ao realizar as 
comparações encontrou-se que as interações para a variável produtividade não diferem 
significativamente e na variável tempo de cozimento somente diferem as interações 
G10A7 e a G12A1. 

Também foi testado o efeito dos genótipos nos níveis dos ambientes, sendo 
significativos para os ambientes A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A11, A12, A13 e A14, na 
variável resposta produtividade, indicando certa responsabilidade pela significância da 
interação e para a variável tempo de cozimento em todos os ambientes.  Entretanto, o 
efeito dos ambientes nos níveis dos genótipos é significativo em todos os genótipos tanto 
para a variável produtividade como para o tempo de cozimento, coincidindo com o 
resultado das comparações post hoc realizadas. 

Da análise AMMI seguida de procrustes, encontrou-se que o G13 e o A12, poderiam 
ser uma boa opção para futuros estudos, pois proporcionam estabilidade e um bom 
desempenho nas duas variáveis respostas, agora com os resultados obtidos da análise 
MANOVA, o A12 resultou ser um dos possíveis responsáveis pela interação, dado que o 
efeito dos ambientes nos níveis dos genótipos foi significativo para todos os níveis, 
poderia-se dizer que o G13 em combinação com o A12, proporcionam uma boa escolha, 
confirmando os resultados da análise AMMI. 
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Conclusões 

A análise de procrustes encontrou um modelo que apresenta alta similaridade entre 
as matrizes de marcadores para genótipos e ambientes nas duas variáveis respostas, sendo 
um modelo com poucos componentes, o que indica que este modelo esta captando o 
padrão dos dados para as duas variáveis e deixando fora o ruído. 

Se encontrou que a análise AMMI seguida de procrustes pode ser uma alternativa 
para a análise de experimentos com duas variáveis respostas.  Os resultados encontrados 
através da metodologia proposta foram confirmados usando a análise multivariada da 
variância e comparações múltiplas. 

Sugestões 

Apesar de que a análise MANOVA confirmou os resultados da análise AMMI, 
recomenda-se realizar uma análise mais exaustiva da interação na MANOVA, tentando 
encontrar as interações responsáveis da significância da interação geral, por exemplo, usar 
a análise canônica de variáveis na MANOVA chamada CVA para o efeito da interação, 
como é apresentado em Lejeune e Calinski (2000). 

Dado que as análises AMMI e procrustes apresentaram bom resultados 
conjuntamente, recomenda-se explorar a combinação das duas análises quando se têm 
mais de duas variáveis respostas, em que a análise procrustes já não compara matrizes se 
não subespaços. 
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� ABSTRACT: Generally the analysis of the two way table of data is made with the analysis of 
variance - ANOVA, satisfying some assumptions, but there are some studies in which is very 
important the interaction, like improvement studies, where the objective is select genotypes with 
optimum performance in different environments.  The poor efficiency in the genotypes and 
environment interaction (G×E) analysis of the ANOVA represents a problem for the 
researchers, that need to take advantage of the interaction.  The additive main effects and 
multiplicative interactions model - AMMI, give advantages in the selection of genotypes when is 
compare with traditional methods, because give a better interaction (G× E) analysis, also permit 
combine additive and multiplicative components in the same model, these models have 
demonstrated be efficient in the analysis with just one response variable but when there is more 
than one there is not a clear procedure to do the analysis.  This work presents a analysis 
methodology for the bivariate AMMI models, doing individuals analysis in the response variables 
follow by the procrustes, which permit compare the results of the individuals analysis, and finally 
a confirmation of theses results with the multivariate analysis of variance - MANOVA.  From the 
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results can be concluded that the AMMI and the procrustes analysis give a good alternative for 
the bivariate AMMI models analysis. 

� KEYWORDS: AMMI models; genotypes ×  environments interaction; procrustes analysis; 
response variables. 
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