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A seleção de genótipos para eficiência no uso (EU) de nutrientes é fundamental, pois permite 

alcançar produtividades satisfatórias, com menores custos e de modo sustentável. Assim, muitos 

programas de melhoramento fazem seleção de genótipos para dois ou mais estresses (ambientes) 

simultaneamente. No entanto, é necessário entender a composição da interação genótipo-estresse 

nutricional (GxE). Neste contexto, uma ferramenta muito utilizada é a modelagem via GGE-

Biplot (efeitos principais de genótipos (G) mais interação (GxE)), combinada com equações de 

modelos mistos. Entretanto, é necessário entender como a predição e correção dos valores 

genéticos para os efeitos fixos interfere nas análises da interação GxE via GGE-Biplot. Diante do 

exposto, o objetivo foi estudar o efeito do uso de modelos mistos nos dados a serem usados na 

análise da interação GxE via GGE-Biplot. Para isto, foram avaliadas 41 combinações híbridas 

em dois experimentos, em baixa e alta disponibilidade de N e P, delineados em blocos ao acaso 

com duas repetições, em esquema fatorial simples (híbrido x nível de N ou P). As plantas foram 

colhidas no estádio de seis folhas completamente expandidas (V6). O caráter estimado foi a 

massa de parte aérea seca (MPS). Os dados obtidos foram submetidos a análises estatísticas via 

REML/BLUP (Máxima Verossimilhança Restrita/Melhor Preditor Linear Não Viesado). Os 

valores genotípicos preditos e as médias fenotípicas ajustadas foram submetidos à análise da 

interação GxE via GGE-Biplot. Nas análises de deviance individuais foi observado efeito 

significativo de híbridos, para a característica avaliada. Na análise gráfica biplot para a 

discriminação e representatividade dos ambientes, a relação entre ambientes foi diferente ao 

utilizar valores genotípicos ou médias fenotípicas. Considerando que os ambientes de não 

estresse eram iguais (alto N e alto P), o modelo GGE biplot com a utilização de médias 

fenotípicas foi mais coerente ao formar este agrupamento, o que não ocorreu via valores 

genotípicos. Isto porque, ao utilizar valores genotípicos há uma dupla penalização, uma para os 

efeitos aleatórios (efeito shrinkage) e outra para a decomposição do fenótipo em seus 

componentes (G+E+GE), sendo a primeira por meio das equações de modelos mistos e a 

segunda na decomposição dos valores singulares na análise GGE-biplot. Assim, foi possível 

concluir que a utilização de médias fenotípicas apresenta maior confiabilidade em relação aos 

valores genotípicos nas análises da interação GxE via GGE-Biplot. 
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