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A análise fatorial é frequentemente aplicada nos ensaios para seleção e recomendação de novas 

cultivares. Contudo, o desbalanceamento das observações é uma característica comum nesses 

dados analisados e devido à complexidade pode causar grandes equívocos por parte dos 

pesquisadores. O objetivo deste trabalho foi decompor e analisar a variância de fatores 

desbalanceados para aplicar as informações obtidas em programas de melhoramento de plantas. 

Os dados utilizados para exemplificar este estudo é composto por uma rede de ensaios de feijão 

em seis municípios do estado de Santa Catarina, na safra agrícola 2013/14. O delineamento 

experimental em cada ensaio foi de blocos casualisados com quatro repetições. Nestes locais 

foram avaliados 27 genótipos, sendo 14 genótipos comuns a todos os locais e 13 genótipos não 

comuns. Foi efetuado análise de variância para o conjunto de experimentos e as variâncias dos 

fatores desbalanceados foram particionados conforme proposto por Ignaczak & Silva (1978): i) 

genótipos comuns, ii) genótipos não comuns, e iii) genótipos comuns versus genótipos não 

comuns; iv) locais*genótipos comuns, v) locais*genótipos não comuns, e vi) locais*(genótipos 

comuns versus genótipos não comuns). A variância dos genótipos não comuns e da interação 

com locais*genótipos não comuns foi particionada e avaliada conforme o padrão de 

desbalanceamento, obtendo componentes ortogonais balanceados. A decomposição dos 

componentes da interação locais*genótipos permitiu conhecer o efeito do desbalanceamento 

sobre a análise de variância e contribuiu para inferir fidedignamente sobre as causas de variação 

relevantes. O desbalanceamento dos genótipos acarreta em estimações viesadas uma vez que a 

variação entre genótipos comuns e não comuns interferem na estimativa do efeito da interação e 

do local. Neste exemplo, uma expressiva diferença estimada de 183 kg.ha
-1

 em Ituporanga e 227 

kg.ha
-1

 em Urussanga torna a variância da interação local*genótipo tendenciosa. A aplicação 

dessa proposta é uma alternativa exploratória para abordar dados desbalanceados, permitindo 

inferências válidas simplificadas e a maximização de informações sobre um conjunto complexo 

de resultados biológicos. 
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