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Resumo 

A modelagem matemática é um processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos 

que descrevem situações reais em linguagem matemática. O desenvolvimento de modelos 

matemáticos à simulação e previsão dos efeitos não lineares envolvidos nos agroecossistemas vem se 

apresentando como uma ferramenta eficiente no desenvolvimento e validação de novas tecnologias à 

simulação e otimização dos processos de manejo na agricultura. Na cultura da aveia, é constatado a 

existência de diversos modelos que buscam descrever o comportamento e estimativa da 

produtividade, no entanto, poucos são voltados à caracterização, simulação e otimização do cultivo 

deste cereal pelo manejo de fungicida, envolvendo de modo simultâneo as relações da planta, clima, 

manejo e doenças foliares. O uso indiscriminado de fungicida, principalmente próximo a colheita, 

requer atenção especial, principalmente devido ao fato deste cereal ser consumido em seu estado in 

natura. Deste modo, é exigido técnicas eficientes no manejo de fungicida sobre essa cultura, voltado 

à redução do número de aplicações, aumentando o tempo entre a colheita de grãos e a última aplicação 

de fungicida. Uma condição chave para o desenvolvimento de uma produção ecologicamente mais 

sustentável, com a qualidade de grãos pela indústria e alimentação humana. O objetivo do estudo é o 

desenvolvimento de modelos matemáticos que permitam descrever e caracterizar as principais 

cultivares brasileiras de aveia frente ao número de aplicações de fungicida, clima, manejo e doenças 

foliares, voltados à redução do número de aplicações de fungicida na elaboração de grãos mais 

saudáveis a alimentação humana com o processo de produção ecologicamente mais sustentável. O 

estudo foi realizado no Instituto Regional de Desenvolvimento Rural (IRDeR/UNIJUI) em Augusto 

Pestana (RS). O experimento foi delineado em blocos casualizados com três repetições, em um 

fatorial 22x4, para 22 cultivares de aveia e 4 condições de uso de fungicida. Os modelos matemáticos 

desenvolvidos por regressão e agrupamento de médias na caracterização das cultivares de aveia 

permitiram a identificação de cultivares superiores nas condições de ano agrícola e uso de fungicida. 

O Modelo de adaptabilidade e estabilidade mostrou-se eficiente na identificação de cultivares de 

aveia com maior resistência genética às doenças foliares e estabilidade as alterações do ambiente. As 

técnicas de formação de dendrogramas e Tocher com base na Distância de Mahalanobis, permitiu a 

identificação de grupos de cultivares de aveia pela discriminação da variabilidade genética, 

permitindo ainda a recomendação de genitores potenciais aos programas de melhoramento. Além 

desses, os modelos por regressão linear múltipla e redes neurais artificiais possibilitaram estimar de 

forma eficiente a produtividade de grãos de aveia, considerando o número de aplicações de fungicida, 

área foliar necrosada e as condições meteorológicas.  

Palavras-chaves: Avena sativa, Puccinia coronata Cda, Drechslera avenae Eidam, simulação, 

otimização, qualidade ambiental, regressão, análise multivariada, redes neurais artificais. 



 

 

ABSTRACT 

Mathematical modeling is a dynamic process used to obtain and validate models that describe real 

situations in mathematical language. The development of mathematical models to the simulation and 

prediction of the nonlinear effects involved in agroecosystems has been presented as an efficient tool 

in the development and validation of new technologies to the simulation and optimization of the 

management processes in agriculture. In the oat culture, it is verified the existence of several models 

that seek to describe the behavior and estimation of productivity, however, few are aimed at the 

characterization, simulation, and optimization of the cultivation of this cereal by the handling of 

fungicide, simultaneously involving the relations of the plant, climate, handling and foliar diseases. 

The indiscriminate use of fungicide, especially near the harvest, requires special attention, mainly 

due to the fact that this cereal is consumed in its in nature state. Thus, efficient techniques are required 

in the handling of fungicide on this culture, aimed at reducing the number of applications, increasing 

the time between the harvesting of grains and the last application of fungicide. It is a fundamental 

condition for the development of an ecologically sustainable production with grain quality by industry 

and human consumption. The objective of the study is the development of mathematical models to 

describe and characterize the main Brazilian oat cultivars in relation to the number of applications of 

fungicide, climate, handling and foliar diseases, aimed at reducing the number of fungicide 

applications in the elaboration of more grains healthy food production with the most environmentally 

sustainable production process. The study was conducted at the Regional Institute of Rural 

Development (IRDeR / UNIJUI) in Augusto Pestana (RS). The experiment was designed in 

randomized blocks with three replicates, in a 22x4 factorial, for 22 cultivars of oats and 4 conditions 

of fungicide use. The mathematical models developed by regression and grouping of means in the 

characterization of the oat cultivars allowed the identification of superior cultivars in the conditions 

of the agricultural year and the use of fungicide. The Adaptability and Stability Model were efficient 

in identifying oat cultivars with greater genetic resistance to foliar diseases and stability to 

environmental changes. The techniques of dendrograms and Tocher formation based on Mahalanobis 

Distance allowed the identification of groups of oat cultivars by discrimination of genetic variability, 

allowing the recommendation of potential parents to genetical enhancement programs. In addition, 

multiple linear regression models and artificial neural networks were able to efficiently estimate oat 

grain productivity, considering the number of fungicide applications, necrotic leaf area, and 

meteorological conditions. 

 

Keywords: Avena sativa, Puccinia coronata Cda, Drechslera avenae Eidam, simulation, optimization, 

environmental quality, regression, multivariate analysis, artificial neural networks. 
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1. Introdução e justificativa 

A modelagem matemática é um processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos 

que descrevem situações reais em linguagem matemática, abstraindo e criando generalizações com a 

finalidade de previsão de tendências (BASSANEZI, 2009; KLERING et al., 2016). Consiste em 

transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas 

na linguagem usual (BERGEZ et al., 2012; BIEMBENGUT, 2014).  O desenvolvimento de modelos 

matemáticos à simulação e previsão dos efeitos não lineares envolvidos nos agroecossistemas vêm 

sendo cada vez mais exigidos na otimização de manejos e desenvolvimento de novas tecnologias de 

cultivo (SOUZA et al., 2013; KRÜGER et al., 2016). 

O desenvolvimento de modelos matemáticos por regressões lineares e não lineares são amplamente 

difundidos, permitem descrever a relação entre uma variável resposta e uma ou mais variáveis 

explicativas, possibilitando fazer simulações e previsões de valores da variável de interesse 

(BRUNES et al., 2015; SCREMIN et al., 2017).  As técnicas de análise multivariada, também vem 

sendo utilizadas em diversas áreas, permitindo análise simultânea das informações de diversas 

variáveis, na interpretação dos conjuntos de dados levando em conta a similaridade ou dissimilaridade 

existentes entre elas (FARIA et al., 2012; CHAGAS et al., 2016). Além dessas, o uso de rede neural 

artificial se apresenta como uma ferramenta eficiente na simulação e predição de valores da variável 

de interesse (ROCHA et al., 2011; SOARES et al., 2015). 

Modelos matemáticos voltados à simulação da produtividade e otimização das técnicas de cultivo são 

comuns em diversas culturas (KAEFER et al., 2014; MANTAI el al., 2017). No entanto, são raros os 

modelos matemáticos que permitem descrever e estimar a produtividade no cultivo de aveia branca, 

principalmente, considerando o manejo de fungicida, variáveis da planta, condição meteorológica e 

doenças. A aveia branca (Avena sativa L.) é um cereal que apresenta múltiplos propósitos e se adapta 

a regiões de clima frio. É utilizada na sucessão e rotação de cultura, elaboração de feno e ração de 

alta qualidade nutricional (CASTRO et al., 2012). Na alimentação humana, se destaca pelo alto teor 
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de proteínas e fibras solúveis, caracterizando um alimento de alta qualidade nutricional e funcional, 

auxiliando na redução de enfermidades cardiovasculares e do colesterol LDL (FIGUEIREDO et al., 

2009).  

A qualidade nutricional encontrada na composição da aveia, aliada à uma população cada vez mais 

exigente na busca de alimentos mais nutritivos e saudáveis, tem contribuído para a crescente demanda 

de produtos derivados deste cereal. Além disto, à melhor estrutura de comercialização e à redução 

nas importações deste cereal, ocasionou a expansão da área cultivada (CONAB, 2017). No entanto, 

com o aumento da área cultivada, surgiram riscos de epidemias, devido, principalmente à 

uniformidade genética das plantas em relação aos patógenos, os quais estão em constante evolução 

(SOUZA et al., 2015).  

Na cultura da aveia, as doenças foliares são as mais frequentes, dentre elas, a ferrugem da folha 

(Puccinia coronata Cda. f.sp. avenae) e a helmintosporiose [Drechslera avenae (Eidam) El Sharif] 

têm recebido especial atenção, uma vez que, estas doenças podem comprometer até 100% da 

produção (OLIVEIRA et al., 2014). Para amenizar os danos causados por estas doenças e manter o 

padrão de aveia preconizado pela indústria, cultivares mais resistentes têm sido desenvolvidas 

(SILVA et al., 2015). No entanto, estas doenças não são satisfatoriamente controladas por cultivares 

resistentes, visto que, a resistência genética das novas cultivares não são duradouras (FOLLMANN 

et al., 2016).  

Afora a resistência genética, a forma mais rápida e eficiente de conter estas doenças foliares é o uso 

de fungicidas. Porém, o maior consumo de aveia está no produto “in natura”, que após descascado é 

direcionado a produção de farelo, farinha ou floco, sendo assim, é necessário cuidado no uso destes 

agroquímicos, tendo em vista que, o uso dos mesmos de forma indiscriminada eleva o nível de 

contaminação dos produtos e do próprio agroecossistema (SILVA et al., 2015, VIERO et al. 2016), 

podendo causar danos irreparáveis a saúde humana (ODUKKATHIL & VASUDEVAN, 2013). Logo, 
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além da escolha de cultivares com alta produtividade e qualidade de grãos, há a necessidade de 

manejos mais eficientes com reduzida utilização de fungicidas.  

No Brasil, existe um grande número de cultivares de aveia recomendada ao cultivo, estas diferem 

entre si quanto ao ciclo, estatura e resistência genética às doenças e à resposta frente as alterações 

climáticas (DEMETRIO et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2014). Possivelmente, os danos causados à 

produtividade e qualidade de grãos pelas variações climáticas e doenças, é agravada pela falta ou 

incorreta identificação de cultivares mais estáveis e adaptadas por condição de ano agrícola. Visto 

que, as condições climáticas refletem diretamente sobre o desenvolvimento dos fungos. Neste 

contexto, a identificação de cultivares mais ajustadas às variações climáticas e com maior resistência 

genética as doenças foliares podem auxiliar na redução do uso de fungicida sobre essa cultura, 

minimizando o número de aplicações e identificando os momentos mais adequados. 

 O desenvolvimento de modelos de classificação e simulação por análise multivariada, regressões 

lineares e não lineares e de inteligência artificial, em cultivares de aveia branca de diferentes padrões 

de resistência às doenças foliares e condições de uso de fungicida, são fundamentais à otimização das 

tecnologias de manejo à máxima qualidade do produto para a indústria e a uma alimentação humana 

mais saudável. Deste modo, o objetivo do estudo é a modelagem matemática na caracterização, 

otimização e simulação da produtividade de grãos de aveia pelo manejo de fungicida junto às 

condições meteorológicas do ano de cultivo voltado a uma alimentação humana mais saudável, com 

o processo de produção ecologicamente mais sustentável. 

 

2. Objetivo Geral 

O objetivo do estudo é a modelagem matemática na caracterização, otimização e simulação da 

produtividade de grãos de aveia pelo manejo de fungicida junto às condições meteorológicas do ano 
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de cultivo voltado a uma alimentação humana mais saudável, com o processo de produção 

ecologicamente mais sustentável. 

 

3. Metodologia Geral 

O presente trabalho foi desenvolvido nos anos agrícolas 2015, 2016 e 2017, na área experimental do 

Instituto Regional de Desenvolvimento Rural (IRDeR), pertencente ao Departamento de Estudos 

Agrários (DEAg) da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), 

no município de Augusto Pestana, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil (28° 26’ 30’’ latitude S e 

54° 00’ 58’’ longitude W). O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho 

Distroférrico Típico (Unidade de Mapeamento Santo Ângelo). Apresenta um perfil profundo, bem 

drenado e coloração vermelho escuro.  O clima da região, segundo classificação de Köppen, é do tipo 

Cfa (subtropical úmido), com chuvas bem distribuídas durante o ano e temperatura média superior a 

22º C no mês mais quente. É caracterizado pela ocorrência de verões quentes, porém, sem ocorrência 

de estiagem prolongada, com inverno frio e úmido, com frequentes geadas. 

O delineamento experimental adotado foi de blocos casualizados, seguindo um esquema fatorial 22 

x 4, para as 22 cultivares de aveia branca e 4 condições de aplicações de fungicida respectivamente, 

com três repetições. Serão avaliadas as 22 principais cultivares de aveia branca recomendadas para o 

cultivo no Brasil: URS Altiva, URS Brava, URS Guará,  URS Estampa, URS Corona, URS Torena, 

URS Charrua, URS Guria, URS Tarimba, URS Taura, URS 21, FAEM 007,  FAEM 006, FAEM 5 

Chiarasul, FAEM 4 Carlasul, Brisasul, Barbarasul, URS Fapa Slava, IPR Afrodite, UPFPS 

Farroupilha, UPFA Ouro e UPFA Gaudéria. As condições de uso do fungicida foram definidas da 

seguinte maneira: sem aplicação de fungicida, com uma aplicação aos 60 dias após a emergência 

(DAE), com duas aplicações (uma aplicação aos 60 e outra aos 75 DAE), e com três aplicações (uma 

aplicação aos 60, outra aos 75 e outra aos 90 DAE). A figura 1, apresenta a distribuição das cultivares 
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no delineamento experimental juntamente com a identificação dos blocos e das condições de uso do 

fungicida, em uma das repetições. 

 
Figura 1. Delineamento experimental, localizado no IRDeR. SF= sem fungicida; CF1= com uma aplicação de fungicida 

realizada aos 60 dias após a emergência; CF2= com duas aplicações de fungicida, uma aos 60 e a outra aos 75 dias após 

a emergência; CF3= com três aplicações de fungicida, uma aos 60, outra aos 75 e a última aos 90 dias após a 

emergência. 

No estudo, aos dez dias antes da semeadura, foi realizado análise de solo e identificado as seguintes 

características químicas (pH= 6,2; P=33,9mg dm-3; K= 200mg dm-3; MO= 3,0 %; Al= 0 cmolc dm-3; 

Ca = 6,5cmolc dm-3 e Mg=2,5cmolc dm-3). A semeadura foi realizada em 2015 no dia 22 de maio, em 

2016 no dia 07 de junho e em 2017 no dia 22 de junho, com semeadora-adubadora, onde cada parcela 

foi constituída de 5 linhas de 5 m de comprimento e espaçamento entre linhas de 0,18 m para compor 

a unidade experimental de 4,5 m². A densidade populacional utilizada foi determinada de acordo com 

as indicações técnicas da cultura. Para atender a expectativa de produtividade de grãos de 4 t ha-1, foi 

aplicado 10 kg ha-1 de nitrogênio na base, e o restante em cobertura no estádio de quarta folha 

expandida. Além disso, com base nos teores de P e K do solo, foram aplicados na semeadura 45 e 30 

kg ha-1 de P2O5 e K2O, respectivamente.  
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No controle das doenças foliares, nos anos 2015 e 2016, foi utilizado o fungicida FOLICUR® CE na 

dosagem de 0,75 L ha-1, (ingrediente ativo: tebuconazol; classe: sistêmico do grupo triazóis; e 

formulação: concentrado emulsionável), no ano 2017 foi utilizado o fungicida PRIMO®  na dosagem 

0,3 L ha-1 (ingrediente ativo: azoxistrobina e ciproconazol; classe: sistêmico do grupo estrobilurina e 

triazóis; e formulação: suspenção concentrada).  As parcelas foram pulverizadas utilizando bico leque 

BD 04 com pressão 45 PSI, considerando volume de aplicação de calda do pulverizador igual a 120 

L ha-1. Em todos os tratamentos, utilizou-se redutor de pH 30 ml ha-1 e óleo mineral Nimbus® 0,5 L 

ha-1. Para o controle de plantas daninhas foi realizado a aplicação do herbicida metsulfuron-metil de 

nome comercial ALY® na dose de 4 g ha-1 do produto comercial e capinas sempre que necessário. Na 

figura 2 é apresentado alguns manejos realizados na condução dos experimentos nos anos 2015, 2016 

e 2017.  

 
Figura 2. Manejos realizados nos 3 anos de cultivo. (A)= demarcação da área experimental; (B)= semeadura;           

(C)= capinas e delimitação de blocos; (D)= aplicação de fungicida. 
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A avaliação da área foliar foi realizada aos 60, 75, 90 e 105 DAE, verificando assim os efeitos de 

cada condição de uso do fungicida em todas as cultivares em estudo. Aos 60 DAE, foi avaliada a área 

foliar na condição sem fungicida, aos 75 DAE foi avaliada a área foliar da condição sem fungicida e 

com a aplicação realizada aos 60 DAE, aos 90 DAE foi avaliada a área foliar da condição sem 

fungicida, com uma aplicação realizada aos 60 DAE e com as duas aplicações de fungicida realizadas 

aos 60 e 75 DAE. Por fim, foi avaliada a área foliar das condições sem fungicida, com uma aplicação 

aos 60 DAE, com duas aplicações em 60 e 75 DAE e com três aplicações em 60, 75 e 90 DAE. A 

figura 3, apresenta a ação do fungicida. 

 
Figura 3. Ação do fungicida no controle de doenças foliares; (A) = Sem fungicida; (B) = Uma aplicação; (C) = Duas 

aplicações ; (D) = Três aplicações. 

Para cada avaliação de área foliar, foram coletadas três plantas de cada parcela, totalizando sempre 

três plantas por condição de fungicida e cultivar. Foram utilizadas para o estudo as três folhas 

superiores de cada planta coletada. As folhas foram digitalizadas utilizando o leitor de área foliar e o 

software WinDIAS. Na figura 3 (A) é apresentada uma planta de aveia coletada para análise da área 

foliar, e na Figura 4 (B) é mostrada uma etapa da digitalização das folhas. 
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Figura 4. Coleta e digitalização de área foliar; (A) = planta de aveia coleta para análise da área foliar.                           

(B) = digitalização das áreas foliares referente a uma planta. 

Para cada folha digitalizada foi criada uma cópia, objetivando manter uma cópia com a área foliar 

total, e a outra apenas com a área foliar sadia. Para manter apenas a área foliar sadia em uma das 

cópias da folha, foi utilizado o software de edição gráfica GIMP, para identificação e exclusão das 

áreas necrosadas.  Na figura 5 (A) é apresentada a área foliar total de uma folha na área de trabalho 

do software GIMP, e na figura 5 (B) é apresentada apenas a área sadia da mesma folha. 

 
Figura 5. Identificação e exclusão das áreas necrosadas; (A) = área foliar total; (B) = área foliar sadia. 

 

Após o processo de digitalização, identificação e exclusão das áreas foliares necrosadas, foi realizada 

a medição (em cm2) da área foliar total e da área foliar sadia, utilizando o software ImageJ. Na figura 
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6 é apresentada a área de trabalho do software ImageJ no momento da medição de uma área foliar 

sadia.  

 
Figura 6. Cálculo de área foliar em cm2. 

Na estimativa da produtividade de grãos e medição das demais variáveis de interesse desse estudo, 

foram utilizadas as 3 linhas centrais de cada parcela, pois, de acordo com Vieira (1999) considera-se 

na análise, apenas a produção das linhas centrais, conhecida como área útil da parcela. A colheita foi 

realizada de forma manual, no momento em que os grãos apresentavam umidade ao redor de 15%. 

Em seguida, as parcelas foram trilhadas em uma trilhadeira estacionária e direcionadas ao laboratório 

para correção da umidade dos grãos, limpeza e medição das variáveis de interesse (Figura 7). 

 
Figura 7. Colheita, trilha, limpeza e pesagem. (A) = corte das três linhas centrais; (B) = trilha; (C) = limpeza de grãos; 

(D) = pesagem. 

 

3.1. Variáveis estudadas  

Foram analisados, tanto a campo como em laboratório, os seguintes caracteres que 

compõem o rendimento da cultura:  
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1) Produtividade de grãos e componentes da panícula: 

 Produtividade de Grãos (PG, kg ha-1): para estimativa da produtividade de grãos foi utilizada 

a massa de grãos proveniente da colheita das 3 linhas centrais de cada parcela; 

 Massa de Mil Grãos: (MMG, g): pela contagem de 250 grãos e pesagem em balança de 

precisão e multiplicado por quatro;  

 Massa da panícula (MP, g): foi analisada através da pesagem em balança de precisão de 

panículas colhidas aleatoriamente na parcela; 

 Número de grãos na panícula (NGP): foram feitas através da trilha e contagem de grãos de 

panículas colhidas aleatoriamente na parcela; 

 Massa de grãos da panícula (MGP, g): foram utilizados os grãos anteriormente trilhados e 

pesados em balança de precisão; 

 Índice de colheita da panícula (ICP): foi determinado pela divisão da massa de grãos da 

panícula pela massa da panícula (ICP = MGP/MP). 

2) Caracteres referentes a área foliar: 

 Área foliar total (AFT, cm2):  realizada a aferição no dia da aplicação do fungicida, sendo 

selecionadas aleatoriamente 3 plantas de cada parcela e realizado o escaneamento das 3 folhas 

superiores de cada planta para verificação da área; 

 Área foliar sadia (AFS, cm2): obtida por meio da medição da área foliar após a exclusão das 

áreas necrosadas; 

 Área foliar necrosada (AFN, cm2): obtida pela da diferença entre a área foliar total e a área 

foliar sadia das folhas. 

3) Caracteres agrometeorológicos: 

 Temperatura mínima (Tmín ºC): temperatura mínima medida em um determinado período; 

 Temperatura máxima (Tmáx ºC): temperatura máxima medida em um determinado período;  

 Temperatura média (Tméd ºC): temperatura média obtida em um determinado período; 
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 Soma térmica (ST, graus dias-1): efeito da temperatura do ar sobre o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, obtido pela seguinte fórmula: 

𝑆𝑇 = ∑ (
𝑇𝑚𝑎𝑥𝑖

+ 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑖

2
) − 𝑇𝐵

𝑛

𝑖=1

 

Onde n = número de dias do período de emergência à colheita, e TB é a temperatura basal do 

desenvolvimento da aveia (4 ºC); 

 Precipitação pluviométrica (Prec, mm): resultado do somatório da quantidade de precipitação 

de água (chuva, neve, granizo) durante um dado período de cultivo. 

 

4. Regressões lineares na eficiência de uso de fungicida sobre a produtividade e 

área foliar necrosada em cultivares de aveia por condição de ano agrícola 

 

4.1. Objetivo 

Caracterizar as cultivares de aveia recomendadas para cultivo no Brasil pelo agrupamento de médias 

e análise de regressão linear, na definição de grupos de resistência genética às doenças foliares em 

distintos anos agrícolas. Além disto, estimar a taxa de produtividade de grãos e área foliar necrosada 

em função do momento e número de aplicações de fungicida, como suporte à identificação de 

genótipos mais eficientes e estáveis à redução na aplicação. 

 

4.2. Hipótese 

O momento e número de aplicações de fungicida junto às variáveis meteorológicas refletem 

diretamente no desenvolvimento das doenças foliares com reflexos nos indicadores de produtividade 

de grãos. Deste modo, o agrupamento de cultivares por médias e análise de regressão linear na 

estimativa da taxa da produtividade e de doença em função do número de aplicações de fungicida 

pode representar uma estratégia de identificação de cultivares ecologicamente mais sustentáveis. 
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4.3. Meta 

Caracterizar por agrupamento de médias e regressão linear, o comportamento das cultivares de aveia 

quanto à resistência genética nas condições de uso de fungicida. Além disso, a definição de genótipos 

potenciais à recomendação de cultivo no noroeste do Rio Grande do Sul, com maior resistência 

genética junto à redução do número de aplicações de fungicida e aumento do intervalo entre a última 

aplicação e a colheita de grãos. 

 

4.4. Introdução 

A aveia é o quinto cereal mais cultivado no Brasil e está entre as dez principais culturas produzidas 

no país. Em 2016, atingiu uma produção de 827,8 mil toneladas, com produtividade média de 2840 

kg ha-1 (CONAB, 2016). Destaca-se que, a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul é a maior 

produtora de grãos de aveia para o Brasil. No entanto, os riscos de epidemias por doenças foliares 

sobre esta cultura vem demandando maiores cuidados, que podem acarretar em danos irreversíveis à 

produção de grãos (ZHU & KAEPPLER, 2003; SILVA et al., 2015). Dentre as doenças, a ferrugem 

da folha (Puccinia coronata Cda. f.sp. avenae) e a helmintosporiose [Drechslera avenae (Eidam) El 

Sharif] têm recebido especial atenção (MARTINELLI et al., 2009; NERBASS JUNIOR et al., 2010). 

Destaca-se ainda, que a maior severidade das doenças foliares se apresenta ao final do ciclo, com o 

aumento da temperatura do ar junto à presença de umidade favorável aos fungos (NERBASS 

JUNIOR et al., 2010). A utilização de cultivares mais resistentes às moléstias tem sido uma das 

formas de minimizar os danos causados à planta (CRUZ et al., 2001). No entanto, Kuhnem Junior et 

al. (2009), relatam que o nível de resistência aos patógenos não é totalmente eficiente e tampouco 

duradoura, devido a rápida evolução, principalmente por mutação no desenvolvimento de novas 

raças. Sendo assim, há a necessidade do uso de fungicidas para conter de forma mais eficiente as 

principais doenças foliares (SILVA et al., 2015). Devido a aveia ser um cereal usado na produção de 

alimentos “in natura”, o manejo correto e eficiente do fungicida é decisivo (NERBASS JUNIOR et 
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al., 2010; TORMEN et al., 2013; SILVA et al., 2015; ROMITTI et al., 2016). A redução no uso de 

fungicidas é fundamental para diminuir o nível de contaminação na elaboração dos diferentes tipos 

de alimentos à base de aveia, além de amenizar os riscos de contaminação ambiental (SILVA et al., 

2015). Neste contexto, a técnica de agrupamento de médias e regressões, pode auxiliar na 

identificação de cultivares mais resistentes as doenças foliares com redução do número de aplicações, 

aumentando o tempo entre a colheita de grãos e a última aplicação. Mantai et al.  (2015) estimaram a 

taxa de produtividade de biomassa dia-1 em aveia nas condições de uso de nitrogênio por meio de 

regressão linear. Franco et al. (2009), utilizaram análise de média pelo modelo Scott & Knott, na 

identificação de cultivares de trigo mais tolerantes à germinação na espiga. Romitti et al. (2016), 

utilizando regressão linear e polinomial, permitiram definir a taxa de produtividade de biomassa pelo 

incremento da densidade de semeadura, bem como, o ajuste da densidade ideal de semeadura em 

cultivares de aveia de ciclo curto e estatura reduzida, voltada a máxima produtividade de grãos. 

Marcos et al. (2015), em estudos envolvendo 92 híbridos, originários de cruzamentos das cultivares 

Tanzânia-1, empregaram agrupamento de médias na identificação de grupos de resistência, à doença 

foliar causada por Bipolaris maydis. Hikishima et al., 2010, utilizaram análise de regressão linear na 

quantificação dos danos causados pela doença foliar ferrugem asiática sobre a produtividade de soja. 

Ranzi & Forcelini (2013), fizeram uso de regressão linear na estimativa da expansão da área foliar 

necrosada (mancha amarela) em trigo, sob diferentes condições de uso de fungicida. Neste contexto, 

o objetivo neste capítulo, é realizar a caracterização das cultivares de aveia recomendadas para cultivo 

no Brasil pelo agrupamento de médias e de regressão linear, na definição de grupos de resistência 

genética às doenças foliares em distintos anos agrícolas. Além disto, estimar a taxa de produtividade 

de grãos e área foliar necrosada em função do momento e número de aplicações de fungicida, como 

suporte à identificação de genótipos mais eficientes e estáveis à redução na aplicação. 
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4.5. Metodologia 

No desenvolvimento deste capítulo, visando caracterizar as cultivares de aveia quanto à resistência 

genética às doenças foliares em função do número de aplicações de fungicida e anos de cultivo, foi 

realizada a análise da produtividade de grãos de cada cultivar em função das diferentes condições de 

uso de fungicida e ano de cultivo. Além disso, foi analisada a área foliar necrosada aos 105 dias após 

a emergência (DAE). Nesse processo, foram coletadas três plantas de cada parcela, visando mensurar 

o percentual de doença foliar nas condições: sem fungicida, com uma aplicação aos 60 DAE, com 

duas aplicações em 60 e 75 DAE e com três aplicações em 60, 75 e 90 DAE. 

Na etapa seguinte, os dados obtidos, referente as produtividades de grãos e área foliar necrosada, 

foram submetidos à análise de variância para detectar os efeitos principais e de interação entre os 

níveis dos fatores. Após constatado a existência de diferenças significativas nos efeitos principais e 

de interação, as cultivares foram classificadas quanto a resistência genética às doenças foliares pela 

produtividade de grãos e ao percentual de área foliar necrosada, para cada condição de uso de 

fungicida e ano agrícola.  

Com base na produtividade de grãos, as cultivares foram classificadas quanto à resistência genética, 

em: inferior: cultivares que apresentaram produtividade de grãos inferior à média geral menos um 

desvio padrão; mediana: cultivares com produtividade de grãos no intervalo de menos um desvio 

padrão e mais um desvio padrão em relação à média geral; e superior: cultivares que apresentaram 

produtividade de grãos superior à média geral mais um desvio padrão.  

Com base no percentual de área foliar necrosada, as cultivares foram classificadas quanto à resistência 

genética, em: superior: cultivares que apresentaram percentual de área foliar necrosada abaixo da 

média menos um desvio padrão; mediana: cultivares com percentual de área foliar necrosada no 

intervalo de menos um desvio padrão e mais um desvio padrão em relação à média geral; e inferior: 

cultivares que apresentaram percentual de área foliar necrosada acima da média mais um desvio 

padrão. 
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Os dados referentes a produtividade de grãos e área foliar necrosada, também foram submetidos a 

análise de regressão linear, na elaboração de equações que permitiram descrever o comportamento e 

estimativa da produtividade de grãos e evolução das doenças foliares, nas cultivares de aveia, em 

função do número de aplicações de fungicida. 

As técnicas estatísticas, análise de variância, modelos de diferenciação de médias e análise de 

regressão linear envolvidas no desenvolvimento deste capítulo, foram realizadas com o auxílio do 

software GENES (CRUZ, 2006). O programa GENES, desenvolvido pela Universidade Federal de 

Viçosa- MG, visa atender uma demanda crescente de usuários nas diversas instituições de pesquisa, 

que manipulam um grande volume de dados, os quais requerem um processamento adequado, para 

que parâmetros estatísticos e biológicos sejam convenientemente estimados. 

 

4.6. Modelos matemáticos 

 

4.6.1. Análise de variância (ANOVA) 

A análise de variância testa a igualdade de médias populacionais através de análise das variâncias 

amostrais, por meio desta, se decide as populações possuem uma mesma média. Com a suposição de 

que as populações todas têm a mesma variância 𝜎2, estima-se o valor comum de  𝜎2 usando duas 

abordagens diferentes: variância devida ao tratamento e variação devido ao erro.  A estatística de F é 

a razão dessas estimativas, esta definirá a evidência contra ou a favor de médias iguais ou diferentes 

e a detecção de interação entre os fatores, em nível de significância de 5% de erro.   

O modelo matemático utilizado neste estudo está apresentado na equação (1): 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝑓(𝜇 + 𝑁𝐴𝑖 + 𝐶𝐴𝑗 + 𝐴𝐶𝑘 + 𝑁𝐴𝑖 × 𝐶𝐴𝑗 + 𝑁𝐴𝑖 × 𝐴𝐶𝑘 + 𝐶𝐴𝑗 × 𝐴𝐶𝑘 + 𝑁𝐴𝑖 × 𝐶𝐴𝑗 × 𝐴𝐶𝑘 + 𝐵𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘) (1) 
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Em que: 𝑌𝑖𝑗𝑘 é a variável dependente a ser estimada, 𝜇 é a média geral, 𝑁𝐴𝑖 é o número de aplicações 

de fungicida, 𝐶𝐴𝑗 são as cultivares de aveia, 𝐴𝐶𝑗 são os anos de cultivo,  𝑁𝐴𝑖  × 𝐶𝐴𝑗  é a interação 

entre a número de aplicações de fungicida e as cultivares de aveia, 𝑁𝐴𝑖 × 𝐴𝐶𝑘  é a interação entre a 

número de aplicações de fungicida e os anos de cultivo, 𝐶𝐴𝑗 × 𝐴𝐶𝑘 é a interação entre as cultivares 

de aveia e os anos de cultivo, 𝑁𝐴𝑖 × 𝐶𝐴𝑗 × 𝐴𝐶𝑘 é a interação entre o número de aplicações de 

fungicida, cultivares de aveia e os anos de cultivo,  𝐵𝑘 é o bloco e 𝜀𝑖𝑗𝑘 erro experimental.  

A tabela da análise de variância utilizada para identificação dos efeitos principais e de interação 

referente as condições de uso de fungicida e cultivares de aveia está apresentada na tabela1. Sendo a 

probabilidade de F, obtida pela razão das estimativas das variâncias (𝜎2) dos tratamentos, utilizada 

na definição das médias iguais ou diferentes, de modo que, uma estatística de teste F 

significantemente grande evidencia médias populacionais diferentes, em nível de significância de 5% 

de erro. 

Tabela 1. Análise de variância para experimento fatorial para delineamento em blocos casualizados. 

CV GL 𝑆𝑄 𝑄𝑀  F (sob H0) 

Blocos (𝐵𝑙): K-1 𝑆𝑄𝐵𝑙 𝑄𝑀𝐵𝑙  𝑄𝑀𝐵𝑙/𝑄𝑀𝐸 

Fator A I-1 𝑆𝑄𝐴 𝑄𝑀𝐴  𝑄𝑀𝐴/𝑄𝑀𝐸  

Fator D J-1 𝑆𝑄𝐷 𝑄𝑀𝐷  𝑄𝑀𝐷/𝑄𝑀𝐸 

A x D (I-1)(J-1) 𝑆𝑄𝐴𝐷 𝑄𝑀𝐴𝐷  𝑄𝑀𝐴𝐷/𝑄𝑀𝐸 

Erro (IJ-1)(K-1) 𝑆𝑄𝐸  𝑄𝑀𝐸  - 

Total IJK-1 𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 -  - 

 

A soma de quadrados (SQ) é obtida elevando ao quadrado as estimativas dos parâmetros de cada 

parcela, ou pelas seguintes fórmulas (STORCK et al., 2006): 

 𝐶 = �̂�𝑌 … = 𝑌2 …/𝐼𝐽𝐾 (2) 
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 𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 − 𝐶

𝑖𝑗𝑘
 (3) 

 𝑆𝑄𝐴 = (1/𝐽𝐾) ∑ 𝑌𝑖
2 − 𝐶

𝑖
 (4) 

 𝑄𝐷 = (1/𝐼𝐾) ∑ 𝑌𝑗
2 − 𝐶

𝑗
 (5) 

 𝑆𝑄𝐴𝐷 = (1/𝐾) ∑ 𝑌𝑖𝑗
2 − 𝐶 − 𝑆𝑄𝐴 − 𝑆𝑄𝐷

𝑖𝑗
 (6) 

 𝑆𝑄𝐵𝑙 = (1/𝐼𝐽) ∑ 𝑌𝑘
2 − 𝐶

𝑘
 (7) 

 𝑆𝑄𝐸 = 𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑆𝑄𝐵𝑙 − 𝑆𝑄𝐴 − 𝑆𝑄𝐷 − 𝑆𝑄𝐴𝐷 (8) 

Sendo C um fator de correção, A e D fatores qualitativos de efeito fixo. 

 𝜑(𝐴) =
1

𝐼 − 1
∑ 𝑎𝑖

2

𝑖

 (9) 

 𝜑(𝐷) =
1

𝐽 − 1
∑ 𝑑𝑗

2

𝑗

 (10) 

 𝜑(𝐴𝐷) =
1

(𝐼 − 1)(𝐽 − 1)
∑(𝑎𝑑)𝑖𝑗

2

𝑖𝑗

 (11) 

E os quadrados médios (QM), são dados por: 

 𝑄𝑀𝐵𝑙 = 𝑆𝑄𝐵𝑙/𝐺𝐿𝐵𝑙 (12) 

 𝑄𝑀𝐴 = 𝑆𝑄𝐴/𝐺𝐿𝐴 (13) 

 𝑄𝑀𝐷 = 𝑆𝑄𝐷/𝐺𝐿𝐷 (14) 

 𝑄𝑀𝐴𝐷 = 𝑆𝑄𝐴𝐷/𝐺𝐿𝐴𝐷 (15) 

 𝑄𝑀𝐸 = 𝑆𝑄𝐸/𝐺𝐿𝐸  (16) 

O coeficiente de variação é dado por: 
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 𝐶𝑉% =
100√𝑄𝑀𝐸

𝑚
 (17) 

Sendo: m = média e QME = quadrado médio do erro. 

Considerando o efeito da interação [𝜑(𝐴𝐷)], sob 𝐻0: 𝜑(𝐴𝐷) = 0  (interação entre fatores A e D não 

difere de zero) e sendo 𝐻1: 𝜑(𝐴𝐷) ≠ 0 (a interação difere de zero), a estatística 𝐹𝑐 = 𝑄𝑀𝐴𝐷/𝑄𝑀𝐸, 

sob H0, tem distribuição de F (𝐺𝐿𝐴𝐷; 𝐺𝐿𝐸). Assim, se 𝐹𝑐 > 𝐹𝛼(𝐺𝐿𝐴𝐷; 𝐺𝐿𝐸), rejeita-se H0 e se conclui 

que existe interação em nível   de erro de conclusão entre os fatores A e D e a interação estimada 

não pode ser atribuída ao acaso. Se  𝐹𝑐 < 𝐹𝛼(𝐺𝐿𝐴𝐷; 𝐺𝐿𝐸), então, não é rejeitada H0 e se conclui que 

a interação observada não é significativa e pode ser atribuída ao acaso.  

O comportamento dos níveis de um fator deve ser estudado dentro de cada nível do outro fator, este 

estudo é feito por métodos de comparação de médias ou através de regressão. Quando a interação não 

é significativa, isto é, quando não se rejeita  𝐻0: 𝜑(𝐴𝐷) = 0, testam-se as hipóteses sobre os efeitos 

principais dos fatores A e D. Sendo o fator A e/ou D quantitativo com mais de dois níveis, é realizada 

a análise de regressão e a conclusão é obtida pela equação estimada, indicando, se possível, os pontos 

de máxima eficiência. 

 

4.6.2. Modelo de regressão 

As análises por modelos de regressão permitem estabelecer relações entre a variável dependente 

e as variáveis independentes. Na análise por modelos de regressão, alguns termos a serem 

compreendidos são: 

 Coeficiente de determinação ajustado (R² ajustado): é uma medida modificada do 

coeficiente de determinação que considera o número de variáveis independentes incluídas na equação 

de regressão e o tamanho da amostra. Esta estatística vem a ser muito útil para a comparação entre 
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equações com diferentes números de variáveis independentes, diferentes tamanhos de amostras, ou 

ambos (HAIR et al., 2005). 

 Coeficiente de determinação (R²): é uma medida da proporção da variância da variável 

dependente em torno de sua média que é explicada pelas variáveis independentes ou preditoras. O 

coeficiente pode variar entre 0 e 1, sendo assim, quanto maior o valor de R², maior o poder de 

explicação da equação de regressão e, portanto, melhor a previsão da variável dependente (HAIR et 

al., 2005). 

     Coeficiente de regressão (𝑏𝑛): valor numérico da estimativa do parâmetro diretamente 

associado com uma variável independente. O coeficiente não é limitado aos valores, já é baseado no 

alto grau de associação quanto as unidades de escala da variável dependente (HAIR et al., 2005).  

      Intercepto (𝑏0): valor do eixo Y (variável dependente) onde a reta definida pela equação 

de regressão cruza o eixo, descrito pelo termo constante 𝑏0 na equação de regressão (HAIR et al., 

2005). 

O modelo de regressão é chamado de simples, quando envolve duas variáveis, e multivariado, 

quando envolve mais de duas variáveis. 

 

4.6.3. Regressão Linear Simples  

A regressão linear simples é um procedimento para prever dados, a qual usa a regra de minimização 

da soma de quadrados dos erros. Por meio da regressão linear simples é possível estimar o valor 

esperado à variável y, dados os valores da variável x. Na análise de regressão linear, será considerada 

apenas uma variável independente, ajustando uma equação que representa uma reta da forma: 

 𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝜀 (18) 
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onde 𝑌 é a variável dependente, 𝑥 é a variável independente, 𝜀 é o erro aleatório, 𝑏0 e 𝑏1 são 

parâmetros a serem estimados. O parâmetro 𝑏0 é denominado coeficiente linear e 𝑏1 é denominado 

coeficiente angular ou coeficiente de regressão. 

 A estimativa dos parâmetros pode ser dada, por meio do método dos mínimos quadrados, 

dispondo de 𝑛 pares de 𝑥 e 𝑌. As expressões podem ser escritas: 

 {
𝑛𝑏0 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑌𝑖

𝑏0 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
2 = ∑ 𝑥𝑖𝑌𝑖

 (19) 

A partir da solução do sistema obtêm-se: 

 O intercepto: 

 �̂�0 = �̅� − 𝑏1�̅�    (20) 

 

 

�̂�(𝑏0) = [
1

𝑛
+

�̅�2

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

] �̂�2 

 

(21) 

 O coeficiente angular: 

 
�̂�1 =

𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
22

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )

 

 

(22) 

 

 �̂�(𝑏1) =
�̂�2

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 (23) 

 A covariância entre os coeficientes   𝑏0 e  �̂�1 :   

 

 𝐶�̂�𝑣(�̂�0, �̂�1) =
−�̅��̂�2

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 (24) 

 A análise da variância da regressão simples é feita conforme apresentado na tabela 2: 

Tabela 2. Análise da variância da regressão linear simples. 
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FV GL SQ QM F 

Regressão 1 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 𝑄𝑅 𝑄𝑅/𝑄𝐷 

Desvio n-2 𝑆𝑄𝐷𝑒𝑠 𝑄𝐷  

Total n-1 𝑆𝑄𝑇𝑜   

 

Em que, 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 é a soma de quadrados da regressão, obtida por; 

 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 = �̂�1 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)

𝑛

𝑖=1

 (25) 

 

𝑆𝑄𝐷𝑒𝑠 é a soma de quadrados do desvio. Obtida pela diferença ente a soma de quadrados total e a 

soma de quadrados da regressão, matematicamente temos: 

 𝑆𝑄𝐷𝑒𝑠 = 𝑆𝑄𝑇𝑜 − 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 (26) 

e 𝑆𝑄𝑇𝑜 é a soma de quadrados totais, sendo obtida pelo seguinte somatório: 

 𝑆𝑄𝑇𝑜 = ∑ 𝑌𝑖
2 −

(∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 )

𝑛

𝑛

𝑖=1

 (27) 

Além desses termos, ainda temos: 

 𝑄𝑅 =
𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔

1
 (28) 

 𝑄𝐷 =
𝑆𝑄𝐷𝑒𝑠

𝑛 − 2
 (29) 

onde: n é o número de variáveis; 𝑌𝑖 é a variável y na posição i; 𝑥𝑖 é a variável x na posição i; i é a 

posição em que as variáveis estão localizadas; �̅�𝑖 é a média da variável y e �̅�𝑖 é a média da variável x. 
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O Coeficiente de determinação é assim estimado por; 

 𝑅2 =
100. 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔

𝑆𝑄𝑇𝑜
 (30) 

   

 

4.7. Resultados 

Na tabela 3, por meio das informações da temperatura, precipitação e produtividade de grãos, pelas 

condições de uso de fungicida, foi observado que em 2017, os valores de temperatura mínima, 

máxima e média foram mais elevados em relação aos anos de 2015 e 2016 e de forte instabilidade de 

temperatura na fase vegetativa. Os valores mais expressivos de precipitação pluviométrica na fase de 

enchimento de grãos também foram observados nesse ano de cultivo. Portanto, condições mais 

propícias para o desenvolvimento de doenças foliares pelas condições de temperatura e umidade 

favoráveis. Por outro lado, na fase vegetativa, as condições de umidade do solo eram reduzidas no 

momento de aplicação do nitrogênio (Figura 8), o que diminui a eficiência de absorção do nutriente 

e aumenta as perdas por volatilização, principalmente pelas condições de temperatura mais elevadas 

observadas em 2017.  Destaca-se, que a adubação fornecida com base nos teores de matéria orgânica 

do solo e cultura precedente, era para uma expectativa de produtividade de grãos de 4000 kg ha-1, o 

que indica a reduzida produtividade de grãos obtida (�̅�=1861 kg ha-1), classificando esse ano agrícola 

como desfavorável ao cultivo (AD). 

No ano de 2016 (Tabela 3), foram observados os valores mais reduzidos de temperatura mínima, 

máxima e média e de maior estabilidade ao longo do ciclo. Além disso, as condições de precipitação, 

embora mais reduzidas em relação à média histórica, evidenciaram conforme figura 8, uma adequada 

distribuição. Destaca-se que, tanto a temperatura quanto a precipitação, não foram elevadas na fase 

vegetativa e, embora, na fase de enchimento de grãos ocorressem chuvas mais expressivas, as 

temperaturas permaneceram mais amenas em relação aos outros anos, condição que dificulta o 
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desenvolvimento de doenças foliares. Além disso, o nitrogênio foi aplicado em condições adequadas 

de umidade de solo por chuvas ocorridas em dias anteriores, favorecendo melhor aproveitamento do 

nutriente e redução de perdas por volatilização por condições de temperaturas mais amenas. Desta 

forma, conforme tabela 3, a média obtida de 3854 kg ha-1 foi próxima a expectativa de produtividade 

desejada pelo fornecimento de nitrogênio de 4000 kg ha-1, condição que indica ano favorável (AF) 

ao cultivo da aveia. 

No ano de 2015, as temperaturas mínima, máxima e média no ciclo de cultivo da aveia mostraram, 

de modo geral, valores intermediários em relação aos outros anos e, com maior estabilidade de 

temperatura em relação a 2017 (AD). A precipitação pluviométrica ocorrida no período foi similar a 

média histórica dos últimos 25 anos. No entanto, o mais elevado volume de chuvas ocorreu durante 

a fase vegetativa. Nesta fase, destaca-se o elevado volume de chuvas após a aplicação de nitrogênio, 

condição que reduz a eficiência de uso de nutriente pela planta devido a perdas por lixiviação. As 

informações de temperatura e precipitação em 2015 indicaram condições favoráveis ao 

desenvolvimento mais precoce das doenças foliares, pois, em condições sem uso e com uma aplicação 

de fungicida, os valores de produtividade foram similares ao ano mais desfavorável ao cultivo (2017), 

e com expressão mais significativa de produtividade a partir da segunda e terceira aplicação 

comparado a 2017. As informações de temperatura e precipitação durante a adubação nitrogenada e 

ciclo de cultivo da aveia e a produtividade de grãos obtida, evidenciam uma condição de ano 

intermediário (AI) de cultivo. 
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Tabela 3. Temperaturas e precipitação pluviométrica no ciclo do cultivo da aveia e a produtividade 

de grãos em 2015, 2016 e 2017. 

Mês 
Temperatura °C   Precipitação (mm)   Fungicida/PG (kg ha-1) 

Classe 
Mín Máx Média   25 anos* Ocorrida   SF CF1 CF2 CF3 

2017 

Maio 14,04 22,44 18,24   149,7 434,3             

Junho 10,7 21,8 16,25   162,5 146,3             

Julho 8,3 24,42 16,36   135,1 10,75   1149 1869 2116 2310 AD 

Agosto 11,4 23,7 17,55   138,2 117,8        

Setembro 15,36 27,07 21,22   167,4 161,5      �̅� =1861 C       

Outubro 13,7 26,8 20,25   156,5 304,0             

Total - - -   909,4 1174,65             

2016 

Maio 11,09 20,77 15,93   149,7 55,8             

Junho 4,7 19,3 12,00   162,5 9,8             

Julho 8,5 21,55 15,03   135,1 80,50   3200 3814 4072 4331 AF 

Agosto 9,4 22,5 15,95   138,2 160,0        

Setembro 8,44 22,82 15,63   167,4 56,3     �̅� = 3854 A      

Outubro 12,3 24,8 18,55   156,5 325,8             

Total - - -   909,4 688,20             

2015 

Maio 13,11 22,72 17,92   149,7 181,3             

Junho 9,56 21,47 15,52   162,5 228,3             

Julho 10,5 20,59 15,55   135,1 211,5   1229 2086 3055 3406 AI  

Agosto 13,3 24,8 19,05   138,2 86,8        

Setembro 12,73 20,93 16,83   167,4 127,3      �̅� = 2444 B      

Outubro 14,7 25,2 19,95   156,5 161,8             

Total - - -   909,4 997,00             
Dados obtidos da estação meteorológica localizada no Instituto Regional de Desenvolvimento Rural (IRDeR/UNIJUÍ) 

em 2015, 2016 e 2017. AF= ano favorável ao cultivo; AI= ano aceitável ao cultivo; AD= ano desfavorável ao cultivo; 

PG= produtividade de grãos; Mín= média da temperatura mínima; Máx= média da temperatura máxima; *= Histórico de 

precipitação pluviométrica nos meses de maio a outubro dos últimos 25 anos;  médias seguidas pelas mesmas letras na 

coluna constituem grupo estatisticamente homogêneo pelo modelo de Skott-Knott a 5% de probabilidade de erro.  
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Figura 8. Dados de precipitação pluviométrica e temperatura mínima e máxima diária na cultura durante o ciclo de 

cultivo da aveia, nos anos de 2015, 2016 e 2017. Dados obtidos da estação meteorológica localizada no Instituto 

Regional de Desenvolvimento Rural (IRDeR/UNIJUÍ), 2017. 
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Cordeiro et al. (2015) destacam que as condições meteorológicas exercem forte influência sobre a 

produtividade em culturas de inverno, as quais requerem temperaturas baixas e adequada distribuição 

de chuvas. Em aveia, as temperaturas mais amenas e de qualidade de radiação favorecem o 

afilhamento e enchimento de grãos. Aliado a isso, uma precipitação pluviométrica sem grandes 

volumes, porém, que favoreça adequada umidade do solo, e bem distribuída ao longo do ciclo de 

cultivo, caracterizam um ambiente favorável a maior expressão da produtividade (CASTRO et al., 

2012; SOUZA et al., 2013). Battisti et al. (2013) afirmam que a precipitação pluvial é a variável 

meteorológica que mais afeta a produtividade em relação a temperatura, insolação e radiação.  A 

ocorrência de grandes volumes de chuva, antes e depois a adubação, reduz a eficiência da planta pela 

falta de oxigenação e gera a perda de nutrientes por lixiviação (ERCOLI et al., 2013, SCREMIN et 

al., 2017). Os mesmos autores afirmam que temperaturas elevadas também reduzem a eficiência no 

uso da adubação nitrogenada, devido a perdas por volatilização. Além disso, a severidade das doenças 

foliares sobre as culturas de inverno estão diretamente relacionadas às condições meteorológicas 

durante o ciclo de cultivo, principalmente em relação à precipitação pluviométrica e à temperatura 

(CASTRO et. al., 2012).  As temperaturas médias entre 18° C e 22º C, aliadas a níveis elevados de 

umidade do ar, caracterizam um ambiente favorável ao desenvolvimento dos fungos causadores das 

doenças foliares (FORCELINI & REIS, 2005; KARISE et al., 2016).  

Na tabela 4, do resumo da análise de variância, a expressão da produtividade de grãos e área foliar 

necrosada avaliada aos 105 dias após a emergência, evidenciou significância dos efeitos principais e 

de interação, independente de ano favorável, desfavorável e intermediário de cultivo da aveia. 

Destaca-se uma tendência de relação negativa entre os valores observados da média geral sobre estas 

variáveis, pois nos anos que evidencia valores mais expressivos de área foliar necrosada, foi 

observado maior redução da produtividade de grãos. Os valores observados de coeficientes de 

variação indicam adequada qualidade experimental, dando subsídios sobre os resultados e inferências 

que serão obtidas. 
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Tabela 4. Resumo da análise de variância do efeito de fungicida em cultivares de aveia sobre a 

produtividade de grãos e área foliar necrosada. 

Fonte de Variação 
GL 

Quadrado Médio 

PG (Kg ha-1) AFN105DAE (%) 

  
Ano 2017 (AD) 

 

Bloco 2 107513 17,9 

Fungicida (F) 3 17012481* 21964* 

Cultivar (C)  21 790419* 187* 

FxC 63 54895ns 49* 

Erro 174 48310 15 

Total 263     

Média Geral   1861 72,3 

CV (%)   11,81 25,52 

  
Ano 2016 (AF) 

 

Bloco 2 2949581 0,04 

Fungicida (F) 3 15488819* 1038* 

Cultivar (C)  21 2112300* 77* 

FxC 63 185079* 34* 

Erro 174 65370 3 

Total 263     

Média Geral   3854 5,00 

CV (%)   16,63 35,47 

  
Ano 2015 (AI) 

 

Bloco 2 161729 217 

Fungicida (F) 3 63884705* 48883* 

Cultivar (C)  21 1045820* 1490* 

FxC 63 290215* 594* 

Erro 174 36333 71 

Total 263     

Média Geral   2444 30,61 

CV (%)   17,77 27,53 
GL= graus de liberdade; PG= produtividade de grãos; AFN105DAE (%)= área foliar necrosada avaliada aos 105 dias 

após a emergência; AF= ano favorável ao cultivo; AI= ano aceitável ao cultivo; AD= ano desfavorável ao cultivo; *= 

significativo a 5% de probabilidade de erro; ns= não significativo a 5% de probabilidade de erro; CV= coeficiente de 

variação. 

 

Na tabela 5, da análise de médias para o ano desfavorável para o cultivo da aveia, expressivos valores 

de área foliar necrosada foram observados em todas as condições de uso de fungicida, principalmente 

na ausência do produto, o que influenciou diretamente sobre o desempenho das cultivares de aveia 

na expressão da produtividade de grãos. Destaca-se que, as condições mais favoráveis ao 

desenvolvimento das principais doenças foliares foi em 2017, alcançando área foliar necrosada aos 
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105 dias após a emergência ao redor de 100%, em todas as cultivares recomendadas de aveia. Em 

2017 as cultivares FAEM 007, FAEM Carlasul e UPFPS Farroupilha evidenciaram desempenho 

superior à média mais um desvio padrão nas condições sem uso, uma e duas aplicações de fungicida. 

Dentre essas, a FAEM Carlasul também foi superior considerando a terceira aplicação de fungicida, 

inclusive mostrando desempenho superior com menor área foliar necrosada para a média menos um 

desvio padrão, nas condições de duas e três aplicações de fungicida. Embora a FAEM 007 e UPFPS 

Farroupilha tenham apresentado superioridade na maioria das condições de uso de fungicida, não 

apresentaram desempenho superior para redução de área foliar necrosada. Estes fatos sugerem que o 

aumento de área foliar necrosada por uma cultivar pode ser compensado pela maior eficiência 

fisiológica das células que ainda estão sadias no processo de fotossíntese para elaboração da 

produtividade de grãos.  

Tabela 5. Média de produtividade de grãos e área foliar necrosada em cultivares de aveia nas 

condições de uso de fungicida em 2017. 

Cultivar 

Fungicida   Fungicida 

SF CF1 CF2 CF3  SF CF1 CF2 CF3 

 (60) (60/75) (60/75/90)   (60) (60/75) (60/75/90) 

  PG (kg ha-1)  AFN105DAE (%) 

URS Altiva 1103 1792 1909 2109  98 63 58 57 

URS Brava 1024 1739 1948 1979I  99 71 61 58 

URS Guará 1138 1736 2054 2348  98 70 62 55 

URS Estampa 790I 1413I 1559I 1720I  99 69 67 53 

URS Corona 1079 2093 2424S 2499  99 60S 59 58 

URS Torena 859I 1609 2217 2352  99 68 64 56 

URS Charrua 983 1600 2083 2046  99 64 60 57 

URS Guria 1150 1713 2119 2594  98 73 71I 62 

URS Tarimba 877I 1303I 1541I 2119  99 69 67 66I 

URS Taura 1069 1862 1974 2310  99 65 58 56 

URS 21 1025 1921 1948 2156  99 84I 67 64 

FAEM 007 1436S 2399S 2445S 2501  99 74 67 65I 

FAEM 006 1340 2126 2444S 2586  99 73 69 48S 

FAEM 5 Chiarasul 1380S 1911 2228 2366  99 69 69 67I 

FAEM 4 Carlasul 1620S 2469S 2857S 3154S  99 65 53S 44S 

Brisasul 1031 1683 2058 2106  99 65 60 56 

Barbarasul 1220 1732 1802I 1939I  99 69 62 56 

URS Fapa Slava 954 1892 2014 2416  99 71 68 61 

IPR Afrodite 1199 1938 2404 2553  99 58S 56S 42S 
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UPFPS Farroupilha 1459S 2394S 2443S 2543  99 69 63 56 

UPFA Ouro 1237 1900 2110 2362  99 79I 72I 62 

UPFA Gaudéria 1318 1901 1968 2072  99 75 72I 69I 

Média Geral 1149 1869 2116 2310  99 69 64 58 

DP 212 295 306 304  0 6 5 7 

Superior (S) 1362 2164 2422 2614  98 63 58 51 

Inferior (I) 937 1574 1809 2006  99 75 69 64 
SF= sem fungicida; CF1= uma aplicação de fungicida;  CF2= duas aplicações de fungicida; CF3= três aplicações de 

fungicida; (60)= dia da aplicação do fungicida após a emergência; (60/75)= dia da primeira e segunda aplicação de 

fungicida, respectivamente; (60/75/90)= dia da primeira, segunda e terceira aplicação de fungicida, respectivamente; PG= 

produtividade de grãos;  AFN105DAE (%)= área foliar necrosada avaliada aos 105 dias após a emergência;  S=superior à 

média mais um desvio padrão para a variável PG e inferior à média menos um desvio padrão para a variável AFN105DAE; 
I= inferior à média menos um desvio padrão para a variável PG e superior à média mais um desvio padrão para a variável 

AFN105DAE; DP= desvio padrão. 

 

Na tabela 6, do ano favorável ao cultivo de aveia, é notório que as condições meteorológicas 

permitiram maior eficiência do uso de nitrogênio com dificuldade de infecção e evolução das doenças 

foliares, principalmente a mancha amarela e ferrugem da folha. Este fato é comprovado pelos 

reduzidos valores de área foliar necrosada na ausência de fungicida e quase que inexistente a área 

foliar necrosada das folhas analisadas com três aplicações de fungicida. Portanto, o que confirma os 

elevados valores de produtividade obtidos na safra de 2016. Dentre as cultivares analisadas destaca-

se a URS Corona, FAEM 007 e IPR Afrodite, com superioridade de produtividade de grãos em 

relação à média mais um desvio padrão sobre as demais cultivares em pelo menos três das quatro 

condições de uso de fungicida. Além disso, considerando os valores de média geral, uma única 

aplicação de fungicida em estádio avançado aos 60 dias após a emergência foi suficiente para atingir 

valor próximo a produtividade esperada de 4000 kg ha-1.  

Tabela 6. Média de produtividade de grãos e área foliar necrosada em cultivares de aveia nas 

condições de uso de fungicida em 2016. 

Cultivar Fungicida   Fungicida 

 SF CF1 CF2 CF3  SF CF1 CF2 CF3 

  (60) (60/75) (60/75/90)   (60) (60/75) (60/75/90) 

 PG (kg ha-1)  AFN105DAE (%) 

URS Altiva 2893 3478 4423 4467  7 6 3 0 

URS Brava 3298 3795 4112 4225  7 7 3 2 

URS Guará 3553 4067 4187 4487  6 6 5 4I 

URS Estampa 3266 3625 3671 3748I  13 8 7I 3 

URS Corona 3780S 4812S 4983S 5033S  9 3 2 0 
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URS Torena 2861 3462 3886 4271  4 2S 1 0 

URS Charrua 3584 4048 4131 4152  18I 4 2 0 

URS Guria 2311I 3296I 3440I 3734I  8 3 1  0 

URS Tarimba 3351 3934 4249 4661  20I 11I 6I 3 

URS Taura 2231I 3366I 4145 4804  13 5 2 0 

URS 21 3312 3569 3662 3755I  14 4 2 0 

FAEM 007 3652 4233S 4861S 4924S  15 5 4 1 

FAEM 006 3461 3929 4034 4543  18I 12I 3 1 

FAEM 5 Chiarasul 3036 3783 3727 4009  4 3 2 2 

FAEM 4 Carlasul 3802S 4127 4128 4182  3S 2S 1 0 

Brisasul 3362 3827 4172 4975S  5 3 2 1 

Barbarasul 3358 4171 4453 4833  5 4 2 1 

URS Fapa Slava 2081I 3373I 3562I 3621I  32I 8 4 0 

IPR Afrodite 4096S 4549S 4687S 5195S  5 4 2 0 

UPFPS Farroupilha 3354 3833 4104 4416  8 6 4 3 

UPFA Ouro 2736 3131I 3413I 3641I  10 5 4 3 

UPFA Gaudéria 3035 3502 3552I 3614I  7 4 2 1 

Média Geral 3200 3814 4072 4331  10 5 3 1 

DP 518 417 437 506  7 3 2 1 

Superior (S) 3718 4231 4509 4837  4 3 1 0 

Inferior (I) 2683 3398 3635 3825  17 8 5 3 
SF= sem fungicida; CF1= uma aplicação de fungicida;  CF2= duas aplicações de fungicida; CF3= três aplicações de 

fungicida; (60)= dia da aplicação do fungicida após a emergência; (60/75)= dia da primeira e segunda aplicação de 

fungicida, respectivamente; (60/75/90)= dia da primeira, segunda e terceira aplicação de fungicida, respectivamente; PG= 

produtividade de grãos;  AFN105DAE (%)= área foliar necrosada avaliada aos 105 dias após a emergência;  S=superior à 

média mais um desvio padrão para a variável PG e inferior à média menos um desvio padrão para a variável AFN105DAE; 
I= inferior à média menos um desvio padrão para a variável PG e superior à média mais um desvio padrão para a variável 

AFN105DAE; DP= desvio padrão. 

 

Na tabela 7, do ano classificado como intermediário ao cultivo da aveia, uma característica importante 

das informações foi detectada, ou seja, foi observada maior capacidade de identificar variabilidade 

genética entre as cultivares sobre a produtividade de grãos e área foliar necrosada. Portanto, indicando 

que em ano favorável ao cultivo, todas as cultivares tem a capacidade de expressar elevado potencial 

de produção, ou em condição desfavorável todas as cultivares mostram de modo geral reduzido 

desempenho. Desta forma, as condições estudas em 2017, 2016 e 2015 são totalmente distintas, dando 

clara dimensão que a condição de ano agrícola é mais decisiva sobre expressão da produtividade e 

área foliar necrosada do que o potencial genético de uma cultivar na eficiência de uso de fungicida. 

No ano intermediário de cultivo (2015), as cultivares URS Guria e URS Altiva mostraram 

desempenho superiores na média mais um desvio padrão na produtividade de grãos sobre as demais 
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cultivares analisadas. Além disso, resultados semelhantes a 2017 foram identificados, mostrando que 

nem sempre a cultivar que evidencia maior área foliar necrosada diretamente será a de menor 

produtividade de grãos. Este fato é observado nas cultivares URS Altiva e URS Guria, com elevados 

valores de área foliar necrosada na ausência de fungicida em comparação a URS Estampa, Brisasul, 

UPFA Ouro e UPFA Gaudéria, que embora evidenciem os menores valores de área foliar necrosada 

não obtiveram desempenho superior nas condições de uso de fungicida. Nesta safra agrícola foi 

observado que, de modo geral, duas aplicações de fungicida aos 60 e 75 dias após a emergência, foi 

suficiente em atingir os valores mais expressivos de produtividade, similar a média geral com três 

aplicações, o que reduziria drasticamente os custos de produção e poluição ambiental. No entanto, 

cultivares como URS Altiva e URS Brava dão forte incremento de expressão de produtividade com 

a terceira aplicação, ao contrário que outras, a terceira aplicação é ineficiente.  

Tabela 7. Média de produtividade de grãos e área foliar necrosada em cultivares de aveia nas 

condições de uso de fungicida em 2015. 

Cultivar Fungicida   Fungicida 

 SF CF1 CF2 CF3   SF CF1 CF2 CF3 

  (60) (60/75) (60/75/90)   (60) (60/75) (60/75/90) 

  PG (Kg ha-1)  AFN105DAE (%) 

URS Altiva 2321S 2696S 3487S 4236S   69 30 7 2 

URS Brava 1229 2393 3191 3993S   53 14 7 2 

URS Guará 1486 2083 3166 3453   77 20 9 0S 

URS Estampa 1555 2393 2822 3302   28S 22 19I 10 

URS Corona 804 2030 2824 3333   98I 90I 6 22I 

URS Torena 1348 2377 2783 2892I   69 41 18I 16 

URS Charrua 1616 2662S 3078 3107   63 24 10 4 

URS Guria 1949S 2681S 3413S 3517   62 16 8 2 

URS Tarimba 1386 1646I 2672I 3160   55 28 14 11 

URS Taura 863 1813 2152I 2775I   89 26 14 9 

URS 21 1552 2192 3071 3104   68 26 14 9 

FAEM 007 579I 1194I 2922 2923I   85 69I 10 24I 

FAEM 006 749I 2035 3265 3660   97I 56 4S 14 

FAEM 5 Chiarasul 727I 1304I 3353 3923S   96I 60I 6 11 

FAEM 4 Carlasul 1352 2165 3414S 3514   75 33 9 16 

Brisasul 1066 2237 3516S 3700   37S 34 9 10 

Barbarasul 680I 1854 3579S 3739   86 82I 12 4 

URS Fapa Slava 1189 1719 3096 3159   49 46 24I 17I 

IPR Afrodite 566I 1527 I 2802 3382   94I 37 5 4 
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UPFPS Farroupilha 1324 2448 3215 3464   61 28 4S 2 

UPFA Ouro 1386 2290 2791 3378   31S 6S 5 0S 

UPFA Gaudéria 1308 2163 2601I 3222   27S 15 12 8 

Média Geral 1229 2086 3055 3406   67 36 10 9 

DP 448 422 353 368   23 22 5 7 

Superior (S) 1677 2508 3409 3774   44 14 5 2 

Inferior (I) 781 1665 2702 3038   89 59 15 16 
SF= sem fungicida; CF1= uma aplicação de fungicida;  CF2= duas aplicações de fungicida; CF3= três aplicações de 

fungicida; (60)= dia da aplicação do fungicida após a emergência; (60/75)= dia da primeira e segunda aplicação de 

fungicida, respectivamente; (60/75/90)= dia da primeira, segunda e terceira aplicação de fungicida, respectivamente; PG= 

produtividade de grãos;  AFN105DAE (%)= área foliar necrosada avaliada aos 105 dias após a emergência;  S=superior à 

média mais um desvio padrão para a variável PG e inferior à média menos um desvio padrão para a variável AFN105DAE; 
I= inferior à média menos um desvio padrão para a variável PG e superior à média mais um desvio padrão para a variável 

AFN105DAE; DP= desvio padrão. 

 

 

As cultivares de aveia recomendadas para cultivo no Brasil apresentam comportamento distintos em 

resposta as modificações do ambiente, este fato pode ser observado em vários caracteres de interesse 

agronômico (CARVALHO et al., 2009). Portanto, a caracterização das cultivares de aveia branca, 

quanto à produtividade de grãos em distintas condições de cultivo permite melhor estimativa do 

potencial genético e da variabilidade disponível (CRESTANI et al., 2010). A severidade com que as 

doenças foliares atacam a cultura da aveia sugere forte relação entre as condições meteorológicas, 

variabilidade genética e uso de fungicida. Sberse et al. (2013), observaram que o uso de fungicida 

elevou significativamente a expressão da produtividade em um grande número de cultivares. Visando 

a elaboração de grãos mais saudáveis à alimentação humana e com menor impacto ao ambiente, é 

necessário que o uso de fungicida seja o mais reduzido. Neste contexto, o uso de cultivares com maior 

resistência genética às doenças foliares auxiliam na redução do uso de fungicida, assegurando a 

expressão do potencial de rendimento de grãos (CRUZ et al., 2001; SILVEIRA et al., 2010). A 

identificação e recomendação de cultivares com elevado potencial à produtividade de grãos e 

características agronômicas, principalmente que apresentem maior resistência genética as moléstias 

como a ferrugem da folha e mancha foliar são decisivas para um sistema de cultivo mais eficiente e 

sustentável (SILVA et al., 2015).  

Como relatado anteriormente, existem cultivares que evidenciam maior incremento de expressão de 

produtividade com a terceira aplicação de fungicida, ao contrário que outras, a terceira aplicação é 
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ineficiente, mostrando estabilidade da cultivar. Portanto, uma condição que reporta a necessidade de 

análise da eficiência genética de uso de fungicida pelo número de aplicações a partir de equações de 

regressão linear, como suporte de buscar cultivares ecologicamente mais eficientes pelo menor 

número de aplicações e maior intervalo entre a colheita e à última aplicação, como forma de reduzir 

possíveis resíduos na cariopse de aveia direcionada à alimentação. 

Nas tabelas 8, 9 e 10, de regressão linear da produtividade de grãos e área foliar necrosada, estão 

apresentados os resultados de desempenho das cultivares de aveia nas condições de uso de fungicida 

nos respectivos anos agrícolas. Destaca-se que, cultivares de desempenho superior (S) são aquelas 

que evidenciam pelo menos, desempenho superior (S) para o intercepto (b0), que indica o ponto de 

partida da variável na regressão e/ou o coeficiente angular (b1), que indica a taxa de crescimento da 

variável pelo número de aplicações de fungicida. Portanto, na tabela 8 para o ano desfavorável (2017), 

destacam-se as cultivares URS Corona, URS Guria, FAEM 007, FAEM 4 Carlasul e UPFPS 

Farroupilha para a produtividade de grãos. Na tabela 9, para o ano favorável (2016), é evidenciado 

superioridade no desempenho das cultivares URS Altiva, URS Corona e IPR Afrodite. Na tabela 10, 

do ano intermediário ao cultivo (2015), a cultivar URS Altiva evidenciou desempenho superior, 

destacando-se entre as demais cultivares analisadas.  

Na tabela 8, 9 e 10, de regressão linear da produtividade de grãos e área foliar necrosada, está 

apresentado os resultados de desempenho das cultivares de aveia nas condições de uso de fungicida 

nos respectivos anos agrícolas. As cultivares que evidenciaram desempenho superior (S) para o 

intercepto (b0), que indica o ponto de partida da variável na regressão e/ou o coeficiente angular (b1), 

que indica a taxa de crescimento da variável pelo número de aplicações de fungicida e, além disso, 

que não evidenciaram desempenho inferior (I) nesses parâmetros, foram classificadas como cultivares 

de desempenho superior. Portanto, na tabela 8 para o ano desfavorável (2017), destacam-se na 

produtividade de grãos, as cultivares URS Corona, URS Guria, FAEM 007, FAEM 4 Carlasul e 

UPFPS Farroupilha. Na tabela 9, para o ano favorável (2016), é evidenciado superioridade na 
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produtividade de grãos pelas cultivares URS Altiva, URS Corona e IPR Afrodite. Na tabela 10, do 

ano intermediário ao cultivo (2015), o desempenho superior de produtividade de grãos foi 

evidenciado pela cultivar URS Altiva. 

Na tabela 8, da análise de regressão linear para o ano desfavorável ao cultivo de aveia (2017), os 

valores de intercepto (b0) e de coeficiente angular (b1) das equações obtidas para área foliar necrosada, 

evidenciaram grande similaridade entre as cultivares. Comportamento semelhante também foi 

observado nas equações obtidas para área foliar necrosada do ano favorável ao cultivo de aveia 

(2016), conforme apresentado na tabela 9. Por outro lado, as condições apresentadas pelo ano 

intermediário de cultivo (2015), possibilitaram a diferenciação das cultivares pela área foliar 

necrosada, assim, foi evidenciado superioridade pelas cultivares URS Estampa, Brisasul, UPFA Ouro 

e UPFA Gaudéria (Tabela 9). 

Tabela 8. Regressão linear da produtividade de grãos e área foliar necrosada em cultivares de aveia 

em função do número de aplicações de fungicida em 2017. 

Cultivar  
Produtividade de Grãos (kg ha-1)   AFN105DAE (%) 

b0±b1x R² P(b1x)   b0±b1x R² P(b1x) 

URS Altiva 1258 + 314x 85 *   S88 - 12,0x 70 * 

URS Brava 1211 + 307x 85 *   92 - 13,2x 84 * 

URS Guará 1227 + 395x 97 *   92 - 13,8x 87 * 

URS Estampa I930 + I293x 87 *   93 - 14,2x 88 * 

URS Corona 1335 + S459x 86 *   S88 - 12,3x 64 * 

URS Torena I996 + S509x 93 *   92 - 13,3x 82 * 

URS Charrua 1127 + 367x 86 *   S89 - 12,8x 73 * 

URS Guria 1183 + S474x 99 *   92 - 10,9x 83 * 

URS Tarimba I865 + 397x 98 *   90 - S10,0x 66 * 

URS Taura 1228 + 384x 89 *   90 - 13,6x 76 * 

URS 21 1250 + 342x 77 *   I96 - 12,2x 94 * 

FAEM 007 S1709 + 324x 72 *   92 - 10,8x 80 * 

FAEM 006 1515 + 406x 88 *   I96 - I15,6x 94 * 

FAEM 5 Chiarasul 1480 + 327x 93 *   90 - 9,6x 65 * 

FAEM 4 Carlasul S1776 + S499x 99 *   92 - I17,7x 90 * 

Brisasul 1180 + 360x 88 *   90 - 13,3x 76 * 

Barbarasul 1339 + I222x 83 *   92 - 13,7x 84 * 

URS Fapa Slava 1143 + 451x 89 *   92 - 11,8x 83 * 
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IPR Afrodite 1344 + S453x 92 *   90 - I17,2x 82 * 

UPFPS Farroupilha S1714 + 330x 71 *   92 - 13,6x 85 * 

UPFA Ouro 1364 + 359x 92 *   I96 - 11,7x 95 * 

UPFA Gaudéria 1465 + I233x 78 *   93 - S9,3x 78 * 

Geral 1302 + 373x       92 - 12,8X     

DP 239 + 79x       2 - 2,2X     

Superior 1541 + 452x       90 - 10,7x     

Inferior 1062 + 294x       94 - 15,0x     
AFN105DAE (%)= área foliar necrosada avaliada aos 105 dias após a emergência; P(b1x)= parâmetro que mede a inclinação 

da reta pela probabilidade de T a 5% de erro; R²= coeficiente de determinação; *= significativo a 5% de probabilidade de 

erro; S=superior à média mais um desvio padrão para a variável PG e inferior à média menos um desvio padrão para a 

variável AFN105DAE; I= inferior à média menos um desvio padrão para a variável PG e superior à média mais um desvio 

padrão para a variável AFN105DAE; DP= desvio padrão. 

 

Tabela 9. Regressão linear da produtividade de grãos e área foliar necrosada em cultivares de aveia 

em função do número de aplicações de fungicida em 2016. 

Cultivar  
Produtividade de Grãos (kg ha-1)   AFN105DAE (%) 

b0±b1x R² P(b1x)   b0±b1x R² P(b1x) 

URS Altiva 2965 + S567x 91 *   8 - 2,3x 92 * 

URS Brava 3393 + 310x 93 *   8 - 1,9x 90 * 

URS Guará 3635 + 292x 94 *   6 - 0,7 99 * 

URS Estampa 3354 + I149x 81 ns   12 - 3,0x 94 * 

URS Corona S4063 + 393x 74 *   8 - 2,7 90 * 

URS Torena 2922 + 465x 99 *   3 - 1,1x 92 * 

URS Charrua 3711 + I179x 75 ns   14 - I5,6x 78 * 

URS Guria I2533 + 441x 85 *   7 - 2,7x 83 * 

URS Tarimba 3412 + 425x 98 *   I18 - I5,6x 94 * 

URS Taura I2361 + S850x 98 *   11 - 4,0x 88 * 

URS 21 3361 + I142x 93 ns   11 - 4,3x 85 * 

FAEM 007 3751 + 444x 92 *   13 - 4,1x 81 * 

FAEM 006 3489 + 335x 85 *   I17 - I5,8x 95 * 

FAEM 5 Chiarasul 3209 + 286x 77 *   4 - 0,8x 98 * 

FAEM 4 Carlasul S3889 + I114x 72 ns   3 - 0,8x 98 * 

Brisasul 3306 + 518x 97 *   5 - 1,3x 89 * 

Barbarasul 3498 + 471x 94 *   5 - 1,2x 97 * 

Fapa Slava I2438 + 481x 73 *   I26 - I9,9x 80 * 

IPR Afrodite S4117 + 343x 96 *   5 - 1,6x 99 * 

UPFPS Farroupilha 3408 + 346x 98 *   8 - 1,6 97 * 

UPFA Ouro I2781 + 300x 98 *   8 - 2,0x 85 * 

UPFA Gaudéria 3158 + I179x 76 *   6 - 1,7x 94 * 

Geral 3307 + 365x       9 - 2,9x     

DP 486 + 169x       6 - 2,2x     

Superior 3793 + 533x       3 - 0,7x     
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Inferior 2821 + 196x       15 - 5,1x     
AFN105DAE (%)= área foliar necrosada avaliada aos 105 dias após a emergência; P(b1x)= parâmetro que mede a inclinação 

da reta pela probabilidade de T a 5% de erro; R²= coeficiente de determinação; ns= não significativo a 5% de probabilidade 

de erro; *= significativo a 5% de probabilidade de erro; S=superior à média mais um desvio padrão para a variável PG e 

inferior à média menos um desvio padrão para a variável AFN105DAE; I= inferior à média menos um desvio padrão para a 

variável PG e superior à média mais um desvio padrão para a variável AFN105DAE; DP= desvio padrão. 

 

 

Tabela 10. Regressão linear da produtividade de grãos e área foliar necrosada em cultivares de aveia 

em função do número de aplicações de fungicida em 2015. 

Cultivar  
Produtividade de Grãos (kg ha-1)   AFN105DAE (%) 

b0±b1x R² P(b1x)  b0±b1x R² P(b1x) 

URS Altiva S2204 + 654x 98 *   60 - 22,3x 89 * 

URS Brava 1338 + 908x 99 *   43 - 16x 79 * 

URS Guará 1500 + 698x 96 *   62 - 23,9x 81 * 

URS Estampa 1667 + 567x 97 *   S28 - S5,7x 97 * 

URS Corona 990 + 838x 96 *   I100 - I31,0x 74 * 

URS Torena 1594 + I503x 84 *   63 - 18,2 90 * 

URS Charrua S1882 + I489x 82 *   54 - 19,2x 86 * 

URS Guria S2075 + I543x 93 *   50 - 18,8x 79 * 

URS Tarimba 1264 + 635x 95 *   49 - 14,9x 88 * 

URS Taura 990 + 607x 96 *   72 - 25,1x 77 * 

URS 21 1650 + I553x 91 *   58 - 19,1x 84 * 

FAEM 007 I591 + 876x 89 *   I83 - 24,0x 77 * 

FAEM 006 933 + S996x 96 *   I88 - I30,1x 83 * 

FAEM 5 Chiarasul I581 + S1164x 93 *   I90 - I30,8x 87 * 

FAEM 4 Carlasul 1451 + 774x 92 *   63 - 20,2x 77 * 

Brisasul 1253 + 918x 93 *   38 -  S10,5x 83 * 

Barbarasul I828 + S1090x 93 *   I94 - I31,8x 86 * 

URS Fapa Slava 1197 + 729x 90 *   52 - 11,8x 92 * 

IPR Afrodite I611 + S972x 98 *   80 - I30,2x 85 * 

UPFPS Farroupilha 1535 + 719x 93 *   54 - 20,1x 89 * 

UPFA Ouro 1490 + 648x 98 *   S25 - S9,3x 76 * 

UPFA Gaudéria 1396 + 618x 98 *   S24 - S5,8x 91 * 

Geral 1319 + 750x       60 - 19,9x     

DP 453 + 194x       22 - 8,1x     

Superior 1722 + 944x       38 - 11,8x     

Inferior 866 + 555x       82 - 28,0x     
AFN105DAE (%)= área foliar necrosada avaliada aos 105 dias após a emergência; P(b1x)= parâmetro que mede a 

inclinação da reta pela probabilidade de T a 5% de erro; R²= coeficiente de determinação; *= significativo a 5% de 

probabilidade de erro; S=superior à média mais um desvio padrão para a variável PG e inferior à média menos um desvio 

padrão para a variável AFN105DAE; I= inferior à média menos um desvio padrão para a variável PG e superior à média 

mais um desvio padrão para a variável AFN105DAE; DP= desvio padrão. 
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A presença de doenças foliares sobre o cultivo da aveia acarreta perdas significativas na 

produtividade. Dentre as doenças foliares, a ferrugem da folha e a mancha amarela são as que mais 

atacam essa cultura (OLIVEIRA et al., 2014). As cultivares de aveia recomendadas para cultivo no 

Brasil apresentam comportamentos distintos em resposta as condições meteorológicas e 

desenvolvimento de doenças foliares (CARVALHO et al., 2009; MARCOS et al., 2015). Desta 

forma, a otimização das técnicas de manejo, pela identificação de cultivares mais resistentes à essas 

doenças, é essencial para maximizar a produtividade e a qualidade de grãos (CRESTANI et al., 2010; 

OLIVEIRA et al., 2011).  Marchioro et al. (2001), relatam que as cultivares de aveia mais resistentes 

as doenças foliares, não são totalmente eficientes no controle das doenças foliares. Além disso, os 

mesmos autores destacam que o uso de fungicida auxilia no controle das doenças foliares e contribui 

à maior expressão da capacidade produtiva das cultivares de aveia. Resultados semelhantes, foram 

relatados por Ranzi & Forcelini (2013) no uso de regressão linear para estimativa da expansão da 

área foliar necrosada em trigo, sob diferentes condições de uso de fungicida. Esses relatos confirmam 

os resultados obtidos neste estudo, onde é observado pelas equações de regressão, o incremento 

proporcionado à produtividade de grãos pelo número de aplicação de fungicida. 

 

4.8. Conclusão 

O uso de análise de regressão e agrupamento de médias na caracterização das cultivares de 

aveia recomendadas para cultivo no Brasil, permitiu de forma eficiente a identificação de cultivares 

superiores nas condições de ano agrícola e uso de fungicida. Assim, destacam-se nesta análise as 

cultivares URS Corona, FAEM 4 Carlasul e UPFPS Farroupilha pela responsividade ao uso de 

fungicida, principalmente em anos desfavoráveis ao cultivo. 
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5. Modelo de adaptabilidade e estabilidade na indicação de cultivares de aveia 

ecologicamente mais eficientes à redução de fungicida e estáveis às mudanças 

climáticas 

 

5.1. Objetivo 

Empregar o modelo de adaptabilidade e estabilidade por Eberhart & Russel na codificação de um 

índice ambiental no modelo de regressão linear, como proposta de identificação de cultivares de 

aveia, com maior resistência genética às doenças foliares e estáveis à expressão da produtividade de 

grãos por alterações climáticas locais e uso de fungicida em função do momento e número de 

aplicações. 

 

5.2. Hipótese 

Modelos e métodos já consolidados na identificação de tecnologias de manejo e cultivares mais 

estáveis e adaptadas às distintas condições ambientais, podem representar alternativas eficientes na 

identificação de cultivares com maior resistência genética às doenças foliares e com maior 

estabilidade às alterações climática locais. 

 

5.3. Meta 

Identificar por modelos de adaptabilidade e estabilidade cultivares de aveia com maior resistência 

genética às doenças foliares e de previsibilidade às alterações climáticas da região noroeste do estado 

do Rio Grande do Sul sobre a expressão da produtividade de grãos e área foliar necrosada frente as 

aplicações de fungicida e informações meteorológicas. Uma condição chave para recomendação de 

cultivares mais resistentes, produtivas e estáveis. 

 

5.4. Introdução 
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A aveia branca é um cereal de múltiplos propósitos, utilizada na alimentação humana e animal, 

cobertura do solo e rotação de culturas (CRESTANI et al., 2014; ARENHARDT et al., 2015). Os 

múltiplos propósitos oferecidos por este cereal têm resultado em um aumento significativo nas áreas 

destinadas ao cultivo. Com o aumento das áreas destinadas para o cultivo de aveia, surgiu também 

riscos de epidemias, as quais podem acarretar em danos irreversíveis a produção de grãos (ZHU; 

KAEPPLER, 2003; SILVA et al., 2015). Dentre as doenças que mais atacam essa cultura, as foliares 

tem recebido atenção especial, destacando que a maior severidade dessas doenças ocorrem ao final 

do ciclo, impulsionadas pelo aumento da temperatura do ar e presença de umidade (NERBASS 

JUNIOR et al., 2010).  

A utilização de cultivares mais resistentes às moléstias e que apresentam melhor resposta  em relação 

ao uso de fungicida, tem sido uma das formas de minimizar os danos causados à planta e alcançar os 

caracteres desejáveis à indústria de alimentos (CRUZ et al., 2001, FLOSS et al., 2011; 

HAWERROTH et al., 2014 ). Neste contexto, o uso de modelos de adaptabilidade e estabilidade 

podem ser usados na identificação de cultivares mais responsivas ao uso de fungicida e estáveis a 

produtividade de grãos. 

As análises de adaptabilidade e estabilidade são de grande importância para os programas de 

melhoramento genético de plantas e identificação de tecnologias de manejo mais estáveis e eficientes 

à elaboração de grãos (CAVALCANTE et al., 2014; ARENHARDT et al., 2015). Esses modelos 

permitem, através da quantificação de seus parâmetros, identificar genótipos e manejos mais 

produtivos e de comportamento previsível pelas condições ambientais (PEREIRA et al., 2013; 

SILVA, J. A. G. et al., 2016).  

A quantificação dos parâmetros do modelo pode ser realizada por diversos métodos. Dentre estes, o 

método de Eberhart & Russell (1966) têm sido empregado na caracterização de cultivares e de 

diferentes manejos sobre a expressão da produtividade de grãos (ROCHA et al., 2010; ISLAS et al., 

2016). Destaca-se que o desempenho sobre a produtividade de grãos das cultivares de aveia está 



52 

 

diretamente associado as condições meteorológicas e o manejo de cultivo, como o controle de 

doenças foliares no ciclo de cultivo (BENIN et al., 2012; SILVA et al., 2012).  

A otimização das técnicas de manejo, pela identificação de cultivares ecologicamente mais 

sustentáveis, é essencial para maximizar a produtividade e a qualidade de grãos (SILVA et al., 2016). 

Pereira et al. (2009), empregaram modelos de adaptabilidade e estabilidade na identificação de 

cultivares de feijão mais adaptadas e estáveis às questões ambientais e tecnológicas, em grande parte 

do território Brasileiro. Rocha et al. (2010), usaram os métodos de Wrick e Eberhart & Russell, na 

avaliação da estabilidade e adaptabilidade da produtividade de grãos de diferentes cultivares de feijão. 

Franceschi et al. (2010), utilizaram o método de Eberhart & Russell para avaliar a adaptabilidade e 

estabilidade da produção de grãos de 17 cultivares de trigo no estado do Paraná. Krüger et al. (2016), 

avaliaram a produtividade de grãos em híbridos de canola pelos parâmetros de adaptabilidade e 

estabilidade por Wricke e Eberhart & Russell. Os modelos de adaptabilidade e estabilidade também 

foram utilizados na avaliação de cultivares de trigo em duas regiões tritícolas do estado do Paraná, 

por Silva et al. (2011). Deste modo, o uso do modelo de adaptabilidade e estabilidade por Eberhart & 

Russel (1966), pode representar uma alternativa eficiente na identificação de cultivares de aveia com 

maior resistência genética às doenças foliares, com maior estabilidade e adaptabilidade às alterações 

climáticas locais, e responsivas ao uso de fungicida. Portanto, o objetivo deste estudo é empregar o 

modelo de adaptabilidade e estabilidade por Eberhart & Russel na codificação de um índice ambiental 

no modelo de regressão linear, como proposta de identificação de cultivares de aveia com maior 

resistência genética às doenças foliares e estáveis à expressão da produtividade de grãos por 

alterações climáticas locais e uso de fungicida em função do momento e número de aplicações. 

 

5.5. Metodologia 

No desenvolvimento deste capítulo, inicialmente foi mensurado a área foliar necrosada aos 105 dias 

após a emergência (DAE) e a produtividade de grãos para cada cultivar de aveia, considerando os 
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diferentes anos de cultivo e as seguintes condições de uso de fungicida: sem fungicida, com uma 

aplicação aos 60 DAE, com duas aplicações em 60 e 75 DAE e com três aplicações em 60, 75 e 90 

DAE.  

Os dados obtidos foram submetidos a análise de médias, a qual serviu de base para a classificação 

das cultivares em três grupos de resistência, superior, mediana e inferior. Para a produtividade de 

grãos, as cultivares foram classificadas pelos seguintes critérios; inferior: produtividade de grãos 

inferior à média geral menos um desvio padrão (DP); mediana: produtividade de grãos no intervalo 

de menos um DP e mais um DP em relação à média geral e; superior: produtividade de grãos superior 

à média geral mais um desvio padrão.  

Com base no percentual de área foliar necrosada, as cultivares foram classificadas pelos seguintes 

critérios; inferior: cultivares que apresentaram percentual de área foliar necrosada acima da média 

mais um DP; mediana: percentual de área foliar necrosada no intervalo de menos um DP e mais um 

DP em relação à média geral e; superior: percentual de área foliar necrosada abaixo da média menos 

um DP. 

Na identificação das cultivares de aveia branca com maior adaptabilidade frente as alterações 

climáticas locais, responsivas ao uso de fungicida e estáveis a produtividade de grãos, os dados 

mensurados foram submetidos ao modelo de adaptabilidade e estabilidade de Eberhart & Russell 

(1966).  Além disso, foi realizado o agrupamento de médias por Scott & Knott, na classificação das 

cultivares quanto a produtividade média apresentada no modelo de Eberhart & Russel (1966). Todas 

as análises estatísticas envolvidas no desenvolvimento deste capítulo, foram realizadas com o auxílio 

do software GENES (CRUZ, 2006).  
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5.6. Modelo Matemático 

 

5.6.1. Adaptabilidade e estabilidade por Eberhart & Russel (1966) 

O método proposto por Eberhart & Russell (1966), para o modelo de adaptabilidade e estabilidade, 

baseia-se na análise de regressão linear simples, que mede a resposta de cada genótipo frente às 

variações ambientais. Os autores estabeleceram neste método, um parâmetro para o cálculo da 

adaptabilidade de um genótipo (coeficiente de regressão e produtividade) e outro para estimar a 

estabilidade (variância dos desvios de regressão) (BORÉM & MIRANDA, 2005). Para um 

experimento com g genótipos, a ambientes e r repetições define-se o seguinte modelo estatístico: 

 𝑌𝑖𝑗 = 𝑏0𝑖 + 𝑏1𝑖𝐼𝑗 + 𝑆𝑖𝑗
2 + 𝜀�̅�𝑗 (31) 

Em que 𝑌𝑖𝑗   é a média de genótipo i no ambiente j; 𝑏0𝑖 é a média geral do genótipo i; 𝑏1𝑖 é coeficiente 

de regressão linear que mede a resposta do i‑ésimo genótipo à variação do ambiente; 𝐼𝑗 é o índice 

ambiental padronizado, definido por: 

 𝐼𝑗 =
∑ 𝑌𝑗𝑗

𝑔
−

∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑗𝑖

𝑔𝑎
 (32) 

com j=1,..., 𝑎 e i=1,...𝑔, onde a representa o número de ambientes e g é o número de genótipos. 

 𝑆𝑖𝑗
2  são os desvios da regressão linear e; 𝜀�̅�𝑗 erro experimental médio. 

O estimador do parâmetro de adaptabilidade é dado por: 

 �̂�1𝑖 =
∑ 𝑌𝑖𝑗𝐼𝑗𝑗

∑ 𝐼𝑗
2

𝑗

 (33) 

e a hipótese avaliada pelo teste t é : 1  H0i:  𝑏1𝑖 = 1, cuja estatística é dada por: 

 
𝑡 =

�̂�1𝑖 − 1

√�̂�(�̂�1𝑖)

 
(34) 
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em que;: 

 �̂�(�̂�1𝑖) =
𝑄𝑀𝐺

𝑟 ∑ 𝐼𝑗
2

𝑗

 (35) 

O parâmetro de estabilidade é estimado pelo método da análise de variância, a partir do quadrado 

médio do desvio da regressão de cada genótipo (𝑄𝑀𝐷𝑖
) e do quadrado médio do resíduo (𝑄𝑀𝐸); dado 

pela equação (36): 

 𝑆𝑖𝑗
2 =

𝑄𝑀𝐷𝑖
− 𝑄𝑀𝐸

𝑟
 (36) 

Em que o 𝑄𝑀𝐷𝑖 é obtida pela equação (37): 

 𝑄𝑀𝐷𝑖
=

𝑟

𝑎 − 2
 [∑ 𝑌𝑖𝑗

2

𝑗

−  
𝑌𝑖

2

𝑎
−

(∑ 𝑌𝑖𝑗𝐼𝑗𝑗 )
2

∑ 𝐼𝑗
2

𝑗

] (37) 

 

e o 𝑄𝑀𝐸 é obtido pela equação (16), apresentada na seção 4.6. 

Uma cultivar é estável quando 𝑆𝑖𝑗
2  = 0 e instável quando 𝑆𝑖𝑗

2  ≠ 0.  

De acordo com essa metodologia, a adaptabilidade é a capacidade dos genótipos em determinada 

condição aproveitarem vantajosamente o estímulo do ambiente.  

Para uma cultivar evidenciar adaptabilidade ampla, tem-se que 𝑏1𝑖 = 1; e adaptada a ambientes 

favoráveis quando 𝑏1𝑖> 1; e adaptada a ambientes desfavoráveis se 𝑏1𝑖< 1. A adaptabilidade e 

estabilidade dos genótipos foi medida pelos parâmetros média geral, coeficiente de regressão linear 

e desvios da regressão. A hipótese de que qualquer coeficiente de regressão não difere de 1 (um) foi 

avaliada pelo teste t, e a hipótese de que os desvios de regressão de cada cultivar não diferem de 0 

(zero) foi analisada pelo teste F.  
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5.6.2. Modelo de Médias por Skott & Knott 

O modelo de médias por Scott-Knott, tem por finalidade dividir o grupo original de médias em 

subgrupos, em que as médias não diferem estatisticamente entre si (CRUZ, 2006). Para realizar o 

teste de grupamento de Scott-Knott, deve-se obter: 

 𝜆 =
𝜋𝐵0

2(𝜋 − 2)�̂�0
2 (38) 

sendo: 

 0B = valor máximo da soma de quadrados entre grupos, considerando-se todas as partições 

possíveis dos g tratamentos em dois grupos. Segundo Fisher (1958), é possível obter 0B a partir da 

análise de g-1 partições formadas pela ordenação das g médias, das quais se estabelecem os grupos. 

Assim o 𝐵0 pode ser estimado por meio da seguinte equação: 

 𝐵0 =
𝑇1

2

𝑘1
+

𝑇2
2

𝑘2
−

(𝑇1 + 𝑇2)2

𝑘1 + 𝑘2
 (39) 

 

Em que 𝑇1e 𝑇2 os totais dos dois grupos com 𝑘1 e 𝑘2 tratamentos cada um, representado pelas 

equações 𝑇1 = ∑ 𝑌(𝑖)
𝑘1
𝑖=1  e 𝑇2 = ∑ 𝑌(𝑖)

𝑔
𝑖=𝑘1+1 , onde 𝑌(𝑖) é a média do tratamento da posição ordenada 

𝑖.  

 
2

0̂  = variância obtida por meio de 

 �̂�0
2 =

1

𝑔 + 𝑣
[∑(�̅�(𝑖) − �̅�)

2

𝑔

𝑖=1

+ 𝑣𝑠�̅�
2] (40) 

em que: 

�̅�(𝑖)= média do tratamento i (i= 1, 2, ..., g); 

�̅�= média geral dos tratamentos a serem separados; 

𝑔 = número de médias a serem separadas; 
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𝑣 = número de graus de liberdade do resíduo; e 

𝑠�̅�
2 =

𝑄𝑀𝑅

𝑟
 , sendo 𝑄𝑀𝑅 o quadrado médio do resíduo e 𝑟 o número de observações que deram origem 

as médias a serem agrupadas. 

A regra de decisão para estabelecer os grupos é a seguinte:  

Se 𝜆 < 𝜒(𝛼,𝑣𝑜)
2 , todas as médias serão consideradas homogêneas, não havendo mais partições dentro 

do grupo considerado. 

Se 𝜆 ≥ 𝜒(𝛼,𝑣𝑜)
2 , os dois grupos diferem significativamente. Estes dois grupos devem ser testados, 

separadamente, para novas possíveis divisões. O teste prossegue até que sejam encontrados grupos 

com apenas uma média e, ou, grupos de médias homogêneas. 

O valor de qui-quadrado referencial é estabelecido em função do nível de significância 𝛼  

preestabelecido e do número de graus de liberdade, dado por: 

 𝑣𝑜 =
𝑔

𝜋 − 2
 (41) 

 

este grau de liberdade será um número fracionário, uma vez que é função do número irracional 𝜋. 

 

5.7. Resultados 

Na tabela 11 e 12 de identificação de cultivares de aveia ecologicamente mais eficientes à redução 

do uso de fungicida, o ano de 2015, classificado como intermediário (AI) ao cultivo da aveia, as 

cultivares URS Altiva e URS Guria evidenciaram superioridade de produtividade de grãos na grande 

maioria das condições de uso de fungicida e na ausência de controle da doença. Embora estas 

cultivares indiquem superioridade na ausência de fungicida, o aumento no número de aplicações 

incrementou consideravelmente a produtividade, principalmente pelo maior controle das doenças 

foliares, conforme apresentado na tabela 12. Destaca-se em 2015, a reduzida contribuição do controle 

de doença com a terceira aplicação de fungicida (Tabela 12), embora a URS Altiva mostre elevação 

da produtividade com o acréscimo da terceira aplicação (Tabela 11). De modo geral, o ano 
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intermediário de cultivo da aveia indica que, a segunda aplicação de fungicida aos 75 dias após a 

emergência mostra, resultados similares de área foliar necrosada em comparação com a terceira 

aplicação (Tabela 12). Além disso, a grande maioria das cultivares mostra também similaridade de 

produtividade entre a segunda e terceira aplicação. No ano de 2016, favorável (AF) ao cultivo da 

aveia, elevada produtividade foi observada para todas as cultivares de aveia recomendadas para 

cultivo no Brasil. Este fato é comprovado pela condição desfavorável ao desenvolvimento de doenças 

foliares, conforme apresentado na tabela 12. As cultivares URS Corona, FAEM 007 e IPR Afrodite 

evidenciaram elevada produtividade de grãos na média mais um desvio padrão na maioria das 

condições de uso de fungicida em relação as demais (Tabela 11). No ano de 2017, desfavorável (AD) 

ao cultivo da aveia, reduzidas produtividades foram observadas em todas as cultivares analisadas 

(Tabela 11), independente das condições de uso do fungicida. Este fato é comprovado pelo grande 

favorecimento de doenças foliares (Tabela 12). Inclusive, a ausência de fungicida evidenciou necrose 

foliar aos 105 dias após a emergência próximo a 100%. Seja na presença de fungicida com uma, duas 

e três aplicações, a área foliar necrosada mostraram valores superiores a 50%, na grande maioria das 

cultivares (Tabela 12). Embora com a reduzida produtividade, as cultivares FAEM 007, FAEM 4 

Carlasul e UPFPS Farroupilha foram superiores na média mais um desvio padrão, em relação as 

demais. 
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Tabela 11. Médias de produtividade de grãos em cultivares de aveia em função das condições de uso 

de fungicida nos anos de cultivo. 

Cultivar 
2015 (AI)  2016 (AF)  2017 (AD) 

SF CF1 CF2 CF3  SF CF1 CF2 CF3  SF CF1 CF2 CF3 

 Produtividade de Grãos (kg ha-1) 

URS Altiva 2321S 2696S 3487S 4236S  2893 3478 4423 4467  1103 1792 1909 2109 

URS Brava 1229 2393 3191 3993S  3298 3795 4112 4225  1024 1739 1948 1979I 

URS Guará 1486 2083 3166 3453  3553 4067 4187 4487  1138 1736 2054 2348 

URS Estampa 1555 2393 2822 3302  3266 3625 3671 3748I  790I 1413I 1559I 1720I 

URS Corona 804 2030 2824 3333  3780S 4812S 4983S 5033S  1079 2093 2424S 2499 

URS Torena 1348 2377 2783 2892I  2861 3462 3886 4271  859I 1609 2217 2352 

URS Charrua 1616 2662S 3078 3107  3584 4048 4131 4152  983 1600 2083 2046 

URS Guria 1949S 2681S 3413S 3517  2311I 3296I 3440I 3734I  1150 1713 2119 2594 

URS Tarimba 1386 1646I 2672I 3160  3351 3934 4249 4661  877I 1303I 1541I 2119 

URS Taura 863 1813 2152I 2775I  2231I 3366I 4145 4804  1069 1862 1974 2310 

URS 21 1552 2192 3071 3104  3312 3569 3662 3755I  1025 1921 1948 2156 

FAEM 007 579I 1194I 2922 2923I  3652 4233S 4861S 4924S  1436S 2399S 2445S 2501 

FAEM 006 749I 2035 3265 3660  3461 3929 4034 4543  1340 2126 2444S 2586 

FAEM 5 Chiarasul 727I 1304I 3353 3923S  3036 3783 3727 4009  1380S 1911 2228 2366 

FAEM 4 Carlasul 1352 2165 3414S 3514  3802S 4127 4128 4182  1620S 2469S 2857S 3154S 

Brisasul 1066 2237 3516S 3700  3362 3827 4172 4975S  1031 1683 2058 2106 

Barbarasul 680I 1854 3579S 3739  3358 4171 4453 4833  1220 1732 1802I 1939I 

URS Fapa Slava 1189 1719 3096 3159  2081I 3373I 3562I 3621I  954 1892 2014 2416 

IPR Afrodite 566I 1527 I 2802 3382  4096S 4549S 4687S 5195S  1199 1938 2404 2553 

UPFPS Farroupilha 1324 2448 3215 3464  3354 3833 4104 4416  1459S 2394S 2443S 2543 

UPFA Ouro 1386 2290 2791 3378  2736 3131I 3413I 3641I  1237 1900 2110 2362 

UPFA Gaudéria 1308 2163 2601I 3222  3035 3502 3552I 3614I  1318 1901 1968 2072 

Média Geral 1229 2086 3055 3406  3200 3814 4072 4331  1149 1869 2116 2310 

DP 448 422 353 368  518 417 437 506  212 295 306 304 

Superior (S) 1677 2508 3409 3774  3718 4231 4509 4837  1362 2164 2422 2614 

Inferior (I) 781 1665 2702 3038  2683 3398 3635 3825  937 1574 1809 2006 

AI= ano intermediário ao cultivo; AF= ano favorável ao cultivo; AD= ano desfavorável ao cultivo; SF= sem fungicida; 

CF1= uma aplicação de fungicida; realizada aos 60 dias após a emergência; CF2= com duas aplicações de fungicida, 1ª 

aos 60 e 2ª aos 75 dias após a emergência; CF3= com 3 aplicações de fungicida, 1ª aos 60, 2ª aos 75 e 3ª aos 90 dias após 

a emergência; S= superior à média mais um desvio padrão; I= inferior à média menos um desvio padrão; DP= desvio 

padrão. 
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Tabela 12. Percentual de área foliar necrosada avaliada aos 105 dias após a emergência, em cultivares 

de aveia em função das condições de uso de fungicida nos anos de cultivo. 

Cultivar 
2015 (AI)  2016 (AF)  2017 (AD) 

SF CF1 CF2 CF3  SF CF1 CF2 CF3  SF CF1 CF2 CF3 

 Área Foliar Necrosada  (%) 

URS Altiva 69 30 7 2  7 6 3 0  98 63 58 57 

URS Brava 53 14 7 2  7 7 3 2  99 71 61 58 

URS Guará 77 20 9 0S  6 6 5 4I  98 70 62 55 

URS Estampa 28S 22 19I 10  13 8 7I 3  99 69 67 53 

URS Corona 98I 90I 6 22I  9 3 2 0  99 60S 59 58 

URS Torena 69 41 18I 16  4 2S 1 0  99 68 64 56 

URS Charrua 63 24 10 4  18I 4 2 0  99 64 60 57 

URS Guria 62 16 8 2  8 3 1 0  98 73 71I 62 

URS Tarimba 55 28 14 11  20I 11I 6I 3  99 69 67 66I 

URS Taura 89 26 14 9  13 5 2 0  99 65 58 56 

URS 21 68 26 14 9  14 4 2 0  99 84I 67 64 

FAEM 007 85 69I 10 24I  15 5 4 1  99 74 67 65I 

FAEM 006 97I 56 4S 14  18I 12I 3 1  99 73 69 48S 

FAEM 5 Chiarasul 96I 60I 6 11  4 3 2 2  99 69 69 67I 

FAEM 4 Carlasul 75 33 9 16  3S 2S 1 0  99 65 53S 44S 

Brisasul 37S 34 9 10  5 3 2 1  99 65 60 56 

Barbarasul 86 82I 12 4  5 4 2 1  99 69 62 56 

URS Fapa Slava 49 46 24I 17I  32I 8 4 0  99 71 68 61 

IPR Afrodite 94I 37 5 4  5 4 2 0  99 58S 56S 42S 

UPFPS Farroupilha 61 28 4S 2  8 6 4 3  99 69 63 56 

UPFA Ouro 31S 6S 5 0S  10 5 4 3  99 79I 72I 62 

UPFA Gaudéria 27S 15 12 8   7 4 2 1   99 75 72I 69I 

Média Geral 67 36 10 9  10 5 3 1  99 69 64 58 

DP 23 22 5 7   7 3 2 1   0 6 5 7 

Superior (S) 44 14 5 2  4 3 1 0  98 63 58 51 

Inferior (I) 89 59 15 16   17 8 5 3   99 75 69 64 

AI= ano intermediário ao cultivo; AF= ano favorável ao cultivo; AD= ano desfavorável ao cultivo; CF1= uma aplicação 

de fungicida realizada aos 60 dias após a emergência; CF2= com duas aplicações de fungicida, 1ª aos 60 e 2ª aos 75 dias 

após a emergência; CF3= com 3 aplicações de fungicida, 1ª aos 60, 2ª aos 75 e 3ª aos 90 dias após a emergência; S= 

inferior à média menos um desvio padrão; I= superior à média mais um desvio padrão; DP= desvio padrão. 
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O desempenho das cultivares de aveia está diretamente associado às condições de cultivo (STORK 

et al., 2014). O ano agrícola e as técnicas de manejo são decisivos sobre a produtividade de grãos e o 

controle de doenças foliares (BENIN et al., 2012; SILVA et al., 2012). A suscetibilidade das 

cultivares de aveia as doenças foliares pode estar associada à grande variabilidade das condições 

edafoclimáticas do Brasil e a indicação de cultivares de reduzida adaptabilidade e estabilidade 

(AGOSTINETTO et al., 2014; STORCK et al., 2014). A otimização das técnicas de cultivo, pela 

identificação de cultivares de aveia com ampla adaptabilidade e elevada estabilidade pode auxiliar na 

recomendação de genótipos mais resistentes a doenças foliares de comportamento mais previsível à 

máxima expressão da produtividade de grãos (SILVA, et al., 2016). Neste contexto, o modelo de 

Eberhart & Russel (1966) tem representado uma alternativa eficiente para uso em cereais, pois, os 

parâmetros de adaptabilidade e estabilidade por regressão linear fornecem alto grau de informação 

(FEDERIZZI et al., 1993; LUCHE et al., 2013; KRUGER et al., 2016). 

Na busca de cultivares de aveia ecologicamente mais eficientes à redução de uso de fungicida, a 

proposta se torna fortalecida a partir do uso de modelos que permitam estabelecer a adaptabilidade e 

estabilidade de cultivares de aveia sobre a produtividade de grãos e área foliar necrosada. Nesta 

perspectiva, nas tabelas 13, 14 e 15 são apresentados os parâmetros do modelo de adaptabilidade e 

estabilidade por Eberhart & Russel, considerando como fator à obtenção do índice ambiental, as 

alterações das condições de uso de fungicida.  Na tabela 13, dos parâmetros de adaptabilidade e 

estabilidade no ano intermediário de cultivo da aveia (2015) (Tabela 3; Figura 8), as maiores 

produtividades foram obtidas pelas cultivares URS Altiva e URS Guria. Além disso, evidenciaram 

adaptabilidade especifica a ambientes desfavoráveis, ou seja, potencial de produtividade em 

condições mais restritivas pela redução do número de aplicações de fungicida. Destaca-se que a 

redução do número de aplicações também está condicionada ao maior intervalo entre a colheita e a 

última aplicação. Por outro lado, a cultivar URS Altiva evidencia instabilidade sobre a produtividade 

pelo número/momento da aplicação, o que na URS Guria a estabilidade é confirmada. Embora as 

cultivares URS Guará, FAEM 4 Carlasul e UPFPS Farroupilha evidenciem desempenho 
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intermediário de produtividade, mostram simultaneamente adaptabilidade geral com estabilidade. 

Dentre as cultivares relatadas, apenas a URS Altiva e UPFPS Farroupilha evidenciam as menores 

médias de área foliar necrosada com adaptabilidade geral e estabilidade. Destaca-se, que a 

estabilidade geral denota o desempenho de cultivares que respondem ao estímulo ambiental 

independente de condição favorável ou desfavorável pelo uso de fungicida. 

Tabela 13. Parâmetros de adaptabilidade e estabilidade em cultivares de aveia em função do uso de 

fungicida sobre a produtividade de grãos e área foliar necrosada em 2015. 

Cultivar  
PG (kg ha-1)    AFN105DAE(%) 

b0 b1 S²  R²    b0 b1 S²   R² 

URS Altiva 3185 a 0,83* 69778* 92    26,8 c 1,12ns -11,43ns 99 

URS Brava 2702 c 1,19* 34084* 98    19,2 c 0,82* 46,88* 91 

URS Guará 2547 c 0,93ns 228ns 99    26,4 c 1,21* 121,12* 92 

URS Estampa 2518 c 0,74* 13258ns 97    19,7 c 0,24* -7,15ns 80 

URS Corona 2248 d 1,11* 13706ns 99    54,2 a 1,55* 547,56* 82 

URS Torena 2350 d 0,69* 46066* 92    36,0 b 0,91ns -23,52ns 100 

URS Charrua 2616 c 0,67* 59209* 90    25,1 c 0,96ns 18,43ns 96 

URS Guria 2890 b 0,74* -3536ns 99    22,2 c 0,96ns 70,52* 92 

URS Tarimba 2216 d 0,83* 52886* 94    26,8 c 0,75* -14,72ns 99 

URS Taura 1901 e 0,79* 43214* 94    34,4 b  1,30* 153,32* 91 

URS 21 2480 c 0,75* 1703ns 98    29,2 c 0,96ns 30,95ns 95 

FAEM 007 1905 e 1,19* 85956* 95    47,0 a 1,23* 179,29* 89 

FAEM 006 2427 c 1,34* -5386ns 100    43,1 a 1,55* 24,85ns 98 

FAEM 5 Chiarasul 2327 d 1,54* 146478* 96    43,4 a 1,55* 31,38ns 98 

FAEM 4 Carlasul 2611 c 1,05ns 9304ns 99    33,0 b 1,07ns 22,65ns 96 

Brisasul 2630 c 1,24* 6535ns 99    22,5 c 0,50* 24,00ns 86 

Barbarasul 2463 c 1,48* 24617* 99    46,1 a 1,47* 506,58* 82 

URS Fapa Slava 2291 d 0,99ns 40292* 96    33,8 b 0,53* 41,53* 83 

IPR Afrodite 2069 e 1,29* -2674ns 100    34,8 b 1,54* 11,36ns 99 

UPFPS Farroupilha 2613 c 0,97ns 13982ns 98    23,6 c 1,01ns -21,91ns 100 

UPFA Ouro 2461 c 0,84* 20431* 97    10,6 c 0,47* 16,52ns 86 

UPFA Gaudéria 2324 d 0,8* 27338* 96    15,6 c 0,28* -18,76ns 95 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade de erro; *= 

significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; ns= não significativo; AFN105DAE= área foliar necrosada aos 105 dias 
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após a emergência; PG= produtividade de grãos; b0= média geral da cultivar; b1= coeficiente de regressão linear; S2= 

desvios da regressão; R²= coeficiente de determinação; 2015= ano considerado intermediário ao cultivo da aveia. 

Na tabela 14, dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade no ano favorável de cultivo da aveia 

(2016) (Tabela 3; Figura 8), elevados valores de produtividade de grãos com reduzida área foliar 

necrosada foram observados, indicando condição desfavorável ao progresso das doenças foliares. 

Nesta condição, os ambientes de manejo de fungicida (número e momento de aplicação) 

evidenciaram nas cultivares URS Corona, FAEM 007 e IPR Afrodite, as maiores produtividades, com 

estabilidade. Dentre estas, a URS Corona e IPR Afrodite apresentaram a menor expressão de área 

foliar necrosada, com adaptabilidade geral para a URS Corona e adaptabilidade específica para a IPR 

Afrodite.  

Tabela 14. Parâmetros de adaptabilidade e estabilidade em cultivares de aveia pelo uso de fungicida 

sobre a produtividade de grãos e área foliar necrosada em 2016. 

Cultivar  
PG (kg ha-1)    AFN105DAE(%) 

b0 b1 S²  R²    b0 b1 S²   R² 

URS Altiva 3815 b 1,51* 59818* 91    4,1 c 0,66* 2,79* 73 

URS Brava 3858 b 0,85ns -18242ns 99    4,9 b 0,57* 1,05ns 79 

URS Guará 4073 b 0,8ns -19091ns 99    5,3 b 0,24* -0,99ns 96 

URS Estampa 3578 c 0,43* -18644ns 95    7,6 a 0,98ns 0,81ns 92 

URS Corona 4652 a 1,16ns 23942ns 91    3,5 c 0,93ns -0,91ns 99 

URS Torena 3620 c 1,24ns -12865ns 98    1,8 c 0,37* -0,94ns 97 

URS Charrua 3979 b 0,53* -12722ns 92    6,1 c 2,01* 3,13* 96 

URS Guria 3195 d 1,26ns -6074ns 97    3,0 c 0,94ns -0,62ns 98 

URS Tarimba 4049 b 1,13ns -14849ns 98    10,0 a 1,89* -0,83ns 100 

URS Taura 3636 c 2,27* 1059ns 99    5,0 b 1,40* -0,78ns 99 

URS 21 3575 c 0,39* -21693ns 100    5,0 b 1,50* -0,40ns 99 

FAEM 007 4418 a 1,20ns 6555ns 95    6,4 b 1,46* 1,00ns 96 

FAEM 006 3992 b 0,88ns -675ns 93    8,7 a 1,89* 3,98* 94 

FAEM 5 Chiarasul 3639 c 0,83ns 376ns 92    2,9 c 0,28* -1,01ns 98 

FAEM 4 Carlasul 4060 b 0,34* -17115ns 90    1,7 c 0,23* -0,81ns 84 

Brisasul 4084 b 1,32* 62814* 88    2,7 c 0,45* -1,02ns 99 

Barbarasul 4204 b 1,29* -21030ns 100    3,0 c 0,39* -0,78ns 93 

URS Fapa Slava 3159 d 1,43* 53882* 90    11,1 a 3,56* 8,78* 97 



64 

 

IPR Afrodite 4632 a 0,9ns -507ns 93    2,9 c 0,47* -0,35ns 88 

UPFPS Farroupilha 3927 b 0,92ns -18289ns 99    5,5 b 0,51* -0,58ns 93 

UPFA Ouro 3230 d 0,80ns -18682ns 99    5,7 b 0,71* -0,88ns 99 

UPFA Gaudéria 3426 c 0,53* -13894ns 92    3,5 c 0,58* -0,96ns 99 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade de erro; *= 

significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; ns= não significativo; AFN105DAE= área foliar necrosada aos 105 dias 

após a emergência; PG= produtividade de grãos; b0= média geral da cultivar; b1= coeficiente de regressão linear; S2= 

desvios da regressão; R²= coeficiente de determinação; 2016= ano considerado favorável ao cultivo da aveia. 

 

Na tabela 15, dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade no ano desfavorável de cultivo da aveia 

(2017) (Tabela 3; Figura 8), a cultivar FAEM 4 Carlasul evidenciou maior desempenho de 

produtividade com estabilidade, porém, com adaptabilidade específica a ambientes favoráveis, ou 

seja, mais dependente ao uso pelo número de aplicações. Por outro lado, as cultivares FAEM 007, 

FAEM 006 e UPFPS Farroupilha formaram um grupo de segundo melhor desempenho, com 

adaptabilidade geral e estabilidade. Estas condições indicam que, embora ocorra pequena redução de 

produtividade nestas cultivares, os benefícios à alimentação por produtos que reduzam o número de 

aplicações de fungicida podem trazer maior valor agregado, compensando as perdas de produtividade. 

Além disso, destaca-se os elevados valores de área foliar necrosada neste ano agrícola, mostrando 

que, das cultivares anteriormente relatadas, a cultivar FAEM 4 Carlasul evidenciou menor dano pelas 

doenças, porém, também de adaptabilidade especifica a ambientes favoráveis, indicando maior 

dependência ao número de aplicações. Contudo, considerando anos agrícolas que evidenciam 

progresso da doença, principalmente nos anos de 2015 e 2017, as cultivares com adequada 

produtividade, adaptabilidade geral ou específica a ambientes desfavoráveis pelo número de 

aplicações de fungicida e de estabilidade, representam os genótipos ecologicamente mais ajustados à 

redução de uso de fungicida pelo número/momento da aplicação. Nesta perspectiva, a cultivar UPFPS 

Farroupilha evidenciou estas características, independente da condição de ano agrícola. Contudo, o 

emprego de análise de médias com parâmetros de adaptabilidade e estabilidade representam 

estratégias decisivas de escolha e recomendação de cultivares de aveia que promovam redução de 

agrotóxicos pela aplicação de fungicida. 
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Tabela 15. Parâmetros de adaptabilidade e estabilidade em cultivares de aveia pelo uso de fungicida 

sobre a produtividade de grãos e área foliar necrosada em 2017. 

Cultivar  
PG (kg ha-1)    AFN105DAE(%) 

b0 b1 S²  R²    b0 b1 S²   R² 

URS Altiva 1728 d 0,86ns -13671ns 99    69,0 b 1,06ns 9,12* 97 

URS Brava 1672 d 0,87ns -8853ns 98    72,0 b 1,01ns -0,15ns 99 

URS Guará 1819 d 1,01ns -8150ns 98    71,5 b 1,04ns -1,67ns 99 

URS Estampa 1371 e 0,80ns -15225ns 100    71,9 b 1,06ns 8,48* 98 

URS Corona 2024 c 1,28* -6127ns 98    69,2 b 1,06ns 21,6* 95 

URS Torena 1759 d 1,32* 4936ns 97    71,7 b 1,03ns -4,42ns 100 

URS Charrua 1678 d 0,99ns 2251ns 95    69,9 b 1,05ns 3,70ns 98 

URS Guria 1894 d 1,16ns 23787* 93    76,1 a 0,84* -0,66ns 99 

URS Tarimba 1460 e 0,94ns 41588* 86    75,0 a 0,85* 8,79* 96 

URS Taura 1804 d 1,03ns -9709ns 98    69,4 b 1,10ns 2,43ns 99 

URS 21 1763 d 0,97ns -927ns 96    78,2 a 0,84* 41,75* 88 

FAEM 007 2195 b 0,96ns 14005ns 92    76,3 a 0,85* -1,87ns 99 

FAEM 006 2124 b 1,10ns -14764ns 100    72,5 b 1,08ns 56,67* 90 

FAEM 5 Chiarasul 1971 c 0,86ns -12848ns 99    75,6 a 0,82* 9,75* 96 

FAEM 4 Carlasul 2525 a 1,31* -12676ns 99    65,1 c 1,31* 5,59ns 99 

Brisasul 1720 d 0,97ns -9732ns 98    70,0 b 1,07ns -1,51ns 99 

Barbarasul 1673 d 0,61* -14082ns 99    71,4 b 1,06ns -5,07ns 100 

URS Fapa Slava 1819 d 1,21ns -6250ns 98    74,8 a 0,91ns -3,86ns 100 

IPR Afrodite 2024 c 1,19ns -8267ns 99    63,9 c 1,34* 4,79ns 99 

UPFPS Farroupilha 2210 b 0,96ns 6602ns 94    71,7 b 1,05ns -4,78ns 100 

UPFA Ouro 1902 d 0,95ns -14863ns 100    78,1 a 0,83* 11,43* 95 

UPFA Gaudéria 1815 d 0,66* -11582ns 97    78,6 a 0,75* -4,15ns 100 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade de erro; *= 

significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; ns= não significativo; AFN105DAE= área foliar necrosada aos 105 dias 

após a emergência; PG= produtividade de grãos; b0= média geral da cultivar; b1= coeficiente de regressão linear; S2= 

desvios da regressão; R²= coeficiente de determinação; 2017= ano considerado desfavorável ao cultivo da aveia; 

Os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade obtidos pelo modelo de Eberhart & Russel (1966), 

forneceram informações que auxiliam na identificação de cultivares mais adaptáveis as variações do 

ambiente. Fato observado também em outras espécies de interesse agrícola, a exemplo de Cargnelutti-

Filho et al. (2007) em milho voltado à produtividade de grãos, Rodrigues et al. (2014) em soja, quanto 

ao conteúdo de óleo e proteína nas sementes e Krüger et al. (2016) em arranjos de espaçamentos de 
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genótipos de canola. Deste modo, as informações obtidas neste estudo contribuem na otimização das 

técnicas de manejo de cultivo e recomendação de cultivares de aveia com desempenho superior 

(GEWEHR, 2012; ARENHARDT et al, 2015). Portanto, fornecem subsídios para o melhor 

aproveitamento no uso de fungicida com maior eficiência no controle das doenças foliares, 

promovendo assim, sistemas de cultivo ecologicamente mais sustentáveis e de maior qualidade de 

grãos voltado à uma alimentação mais saudável (CRESTANI et al., 2010; SILVA et al., 2015).  

Na tabela 16, buscando observar cultivares de aveia de desempenho superior por condição de ano 

agrícola (Tabela 3; Figura 8), as cultivares URS Altiva e FAEM 4 Carlasul representaram o grupo 

estando na média geral com pelo menos uma superioridade à média mais um desvio padrão de 

produtividade de grãos, na condição de uma, duas e três aplicações de fungicida. Além disso, 

considerando uma e duas aplicações de fungicida, a cultivar UPFPS Farroupilha também mostrou 

desempenho médio geral com pelo menos uma superioridade à média mais um desvio padrão na 

produtividade de grãos. Embora URS Corona tenha mostrado ao menos superioridade e média geral, 

há um detalhe à ser observado, pois, a superioridade dessa cultivar só ocorreu com uma e três 

aplicações de fungicida em ano desfavorável ao progresso da doença (2016). Destaca-se, que as 

condições de uma e duas e até três aplicações de fungicida foram aos 60, 75 e 90 dias após a 

emergência da aveia, representando grande distanciamento entre a aplicação do agrotóxico com a 

colheita de grãos. Nesta perspectiva, os resultados levantam a hipótese de representarem genótipos 

ecologicamente mais eficientes as alterações climáticas e de redução de uso de fungicida pelo número 

de aplicações e com maior distanciamento entre à aplicação e colheita de grãos. Estes resultados vêm 

ao encontro dos observados pela cultivar FAEM 4 Carlasul na análise da área foliar necrosada (Tabela 

17), pois, representa o grupo estando na média geral com pelo menos uma superioridade à média 

menos um desvio padrão em uma, duas e três aplicações de fungicida. Por outro lado, as cultivares 

URS Altiva e UPFPS Farroupilha não mostraram pelos menos uma condição de superioridade com 

média geral sobre a expressão da área foliar necrosada. Estes fatos sugerem que, embora possam 
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apresentar similaridade ou maior expressão de área foliar necrosada, a eficiência fisiológica das 

células com atividade fotossintéticas pode compensar o dano causado pela doença.  

Tabela 16. Média da produtividade de grãos em cultivares de aveia em função dos anos de cultivo 

nas condições de uso de fungicida. 

Cultivar 

CF1(60DAE)   CF2(60/75DAE)   CF3(60/75/90DAE) 

2015 2016 2017   2015 2016 2017   2015 2016 2017 

(AI) (AF) (AD)  (AI) (AF) (AD)  (AI) (AF) (AD) 

 Produtividade de Grãos (kg ha-1) 

URS Altiva 2696S 3478 1792   3487S 4423 1909   4236S 4467 2109 

URS Brava 2393 3795 1739   3191 4112 1948   3993S 4225 1979I 

URS Guará 2083 4067 1736   3166 4187 2054   3453 4487 2348 

URS Estampa 2393 3625 1413I   2822 3671 1559I   3302 3748I 1720I 

URS Corona 2030 4812S 2093   2824 4983S 2424S   3333 5033S 2499 

URS Torena 2377 3462 1609   2783 3886 2217   2892I 4271 2352 

URS Charrua 2662S 4048 1600   3078 4131 2083   3107 4152 2046 

URS Guria 2681S 3296I 1713   3413S 3440I 2119   3517 3734I 2594 

URS Tarimba 1646I 3934 1303I   2672I 4249 1541I   3160 4661 2119 

URS Taura 1813 3366I 1862   2152I 4145 1974   2775I 4804 2310 

URS 21 2192 3569 1921   3071 3662 1948   3104 3755I 2156 

FAEM 007 1194I 4233S 2399S   2922 4861S 2445S   2923I 4924S 2501 

FAEM 006 2035 3929 2126   3265 4034 2444S   3660 4543 2586 

FAEM 5 Chiarasul 1304I 3783 1911   3353 3727 2228   3923S 4009 2366 

FAEM 4 Carlasul 2165 4127 2469S   3414S 4128 2857S   3514 4182 3154S 

Brisasul 2237 3827 1683   3516S 4172 2058   3700 4975S 2106 

Barbarasul 1854 4171 1732   3579S 4453 1802I   3739 4833 1939I 

URS Fapa Slava 1719 3373I 1892   3096 3562I 2014   3159 3621I 2416 

IPR Afrodite 1527 I 4549S 1938   2802 4687S 2404   3382 5195S 2553 

UPFPS Farroupilha 2448 3833 2394S   3215 4104 2443S   3464 4416 2543 

UPFA Ouro 2290 3131I 1900   2791 3413I 2110   3378 3641I 2362 

UPFA Gaudéria 2163 3502 1901   2601I 3552I 1968   3222 3614I 2072 

Média Geral 2086 3814 1869   3055 4072 2116   3406 4331 2310 

Desvio Padrão 422 417 295   353 437 306   368 506 304 

Superior (S) 2508 4231 2164   3409 4509 2422   3774 4837 2614 

Inferior (I) 1665 3398 1574   2702 3635 1809   3038 3825 2006 

CF1= uma aplicação de fungicida; CF2= duas aplicações de fungicida; CF3= três aplicações de fungicida; 60DAE= dia da 

aplicação do fungicida após a emergência; 60/75DAE= dia da primeira e segunda aplicação de fungicida, 

respectivamente; 60/75/90DAE= dia da primeira, segunda e terceira aplicação de fungicida, respectivamente; S= superior 

à média mais um desvio padrão; I= inferior à média menos um desvio padrão; AI=ano intermediário ao cultivo de aveia; 

AF= ano favorável ao cultivo da aveia; AD= ano desfavorável ao cultivo da aveia. 
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Tabela 17. Percentual de área foliar necrosada avaliada aos 105 dias após a emergência, em cultivares 

de aveia em função dos anos de cultivo nas condições de uso de fungicida.         

Cultivar 

CF1(60DAE)   CF2(60/75DAE)   CF3(60/75/90DAE) 

2015 2016 2017   2015 2016 2017   2015 2016 2017 

(AI) (AF) (AD)  (AI) (AF) (AD)  (AI) (AF) (AD) 

 Área Foliar Necrosada  (%) 

URS Altiva 30 6 63   7 3 58   2 0 57 

URS Brava 14 7 71   7 3 61   2 2 58 

URS Guará 20 6 70   9 5 62   0S 4I 55 

URS Estampa 22 8 69   19I 7I 67   10 3 53 

URS Corona 90I 3 60S   6 2 59   22I 0 58 

URS Torena 41 2S 68   18I 1 64   16 0 56 

URS Charrua 24 4 64   10 2 60   4 0 57 

URS Guria 16 3 73   8 1 71I   2 0 62 

URS Tarimba 28 11I 69   14 6I 67   11 3 66I 

URS Taura 26 5 65   14 2 58   9 0 56 

URS 21 26 4 84I   14 2 67   9 0 64 

FAEM 007 69I 5 74   10 4 67   24I 1 65I 

FAEM 006 56 12I 73   4S 3 69   14 1 48S 

FAEM 5 Chiarasul 60I 3 69   6 2 69   11 2 67I 

FAEM 4 Carlasul 33 2S 65   9 1 53S   16 0 44S 

Brisasul 34 3 65   9 2 60   10 1 56 

Barbarasul 82I 4 69   12 2 62   4 1 56 

URS Fapa Slava 46 8 71   24I 4 68   17I 0 61 

IPR Afrodite 37 4 58S   5 2 56S   4 0 42S 

UPFPS Farroupilha 28 6 69   4S 4 63   2 3 56 

UPFA Ouro 6S 5 79I   5 4 72I   0S 3 62 

UPFA Gaudéria 15 4 75   12 2 72I   8 1 69I 

Média Geral 36 5 69   10 3 64   9 1 58 

Desvio Padrão 22 3 6   5 2 5   7 1 7 

Superior (S) 14 3 63   5 1 58   2 0 51 

Inferior (I) 59 8 75   15 5 69   16 3 64 

CF1= uma aplicação de fungicida; CF2= duas aplicações de fungicida; CF3= três aplicações de fungicida; 60DAE= dia da 

aplicação do fungicida após a emergência; 60/75DAE= dia da primeira e segunda aplicação de fungicida, 

respectivamente; 60/75/90DAE= dia da primeira, segunda e terceira aplicação de fungicida, respectivamente; S= superior 

à média mais um desvio padrão; I= inferior à média menos um desvio padrão; AI=ano intermediário ao cultivo de aveia; 

AF= ano favorável ao cultivo da aveia; AD= ano desfavorável ao cultivo da aveia. 

 

As doenças foliares manifestam-se com maior intensidade sob condições de alta umidade relativa do 

ar e com temperaturas médias entre 18° C e 22º C (FORCELINI & REIS, 2005; KARISE et al., 2016). 

Além disso, variam em função do material genético, das práticas culturais de cultivo e das condições 
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de excesso de chuva predominantes no sul do Brasil (REIS & CASA, 2007; WREGE et al., 2016). 

Deste modo, a identificação de cultivares de aveia com maior resistência genética as doenças foliares 

e que apresentem elevado desempenho na produtividade de grãos, com adaptabilidade e estabilidade 

podem favorecer uma produção mais sustentável de cultivo, pela redução do número de aplicações 

de fungicida (SILVA et al., 2015). Neste cenário, análises de adaptabilidade e estabilidade pelo 

método de Eberhart & Russel (1996) vem sendo amplamente empregadas, fornecendo os subsídios 

necessários para identificação de cultivares mais estáveis e previsíveis às variações de ambiente 

(ISLAS et al., 2016; KRUGER et al., 2016). 

Na busca de cultivares de aveia ecologicamente mais estáveis as mudanças climáticas, a proposta se 

torna fortalecida a partir do uso de modelos que permitam estabelecer a adaptabilidade e estabilidade 

de cultivares de aveia sobre a produtividade de grãos e área foliar necrosada. Nesta perspectiva, nas 

tabelas 18, 19 e 20 são apresentados os parâmetros do modelo de adaptabilidade e estabilidade por 

Eberhart & Russel, considerando como fator à obtenção do índice ambiental as distintas alterações 

pelo ano agrícola, em cada condição de uso de fungicida. Na tabela 18, dos parâmetros de 

adaptabilidade e estabilidade na condição de uma aplicação de fungicida, reduzida variabilidade 

genética foi observada nas médias da produtividade de grãos e área foliar necrosada. Destaca-se, a 

cultivar URS Guará com média de produtividade elevada e estabilidade, embora evidencia estímulo 

de maior expressão em ambiente favorável (b1>1). A cultivar FAEM 006 também expressou elevada 

produtividade com adaptabilidade geral (b1=1) e estabilidade, o que preconiza a característica de um 

genótipo ideal. Além disso, a cultivar UPFPS Farroupilha expressou elevada produtividade com 

estabilidade, porém, com maior resposta de expressão em ambiente desfavorável (b1<1), também 

dando subsídios em responder em condições restritivas. Destaca-se que, as três cultivares 

evidenciaram as menores médias de área foliar necrosada com adaptabilidade geral, porém, com 

instabilidade sobre a necrose foliar. 
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Tabela 18. Parâmetros de adaptabilidade e estabilidade em cultivares de aveia pelas condições de ano 

agrícola na produtividade e área foliar necrosada com uma aplicação de fungicida (60DAE). 

Cultivar  
PG (kg ha-1)    AFN105DAE(%) 

b0 b1 S²  R²    b0 b1 S²   R² 

URS Altiva 2655 a 0,71* 264401* 80    33,0 b 0,88ns -1,16ns 99 

URS Brava 2643 a 0,96ns 80182* 95    30,5 b 1,00ns 368,24* 84 

URS Guará 2629 a 1,18* -15726ns 100    31,9 b 1,02ns 195,19* 91 

URS Estampa 2477 b 0,97ns 278551* 88    33,0 b 0,96ns 153,46* 92 

URS Corona 2978 a 1,48* 54696* 99    51,3 a 0,88ns 2301,84* 41 

URS Torena 2483 b 0,83* 154386* 90    36,7 b 1,03ns 19,06ns 98 

URS Charrua 2770 a 1,08ns 325537* 89    30,5 b 0,94ns 48,89* 97 

URS Guria 2564 b 0,64* 327555* 73    30,5 b 1,10ns 266,28* 90 

URS Tarimba 2295 b 1,34* -18590ns 100    35,7 b 0,90ns 71,24* 95 

URS Taura 2347 b 0,82* 6034ns 98    31,9 b 0,94ns 33,2* 97 

URS 21 2561 b 0,83* -15674ns 100    38,1 b 1,24* 176,76* 94 

FAEM 007 2609 b 1,26* 1083752* 76    49,2 a 1,07ns 592,76* 79 

FAEM 006 2696 a 0,99ns 27506ns 98    47,1 a 0,96ns 124,06* 93 

FAEM 5 Chiarasul 2332 b 1,14ns 349404* 89    44,0 a 1,02ns 408,74* 83 

FAEM 4 Carlasul 2920 a 0,96ns 112516* 94    33,2 b 0,98ns -14,16ns 100 

Brisasul 2582 b 1,03ns 34762ns 98    33,8 b 0,98ns -13,88ns 100 

Barbarasul 2586 b 1,29* -7388ns 100    51,5 a 1,00ns 1450,73* 58 

URS Fapa Slava 2328 b 0,84* 43862* 96    41,6 a 0,99ns 17,37ns 98 

IPR Afrodite 2671 a 1,5* 254084* 95    32,7 b 0,85* 14,66ns 98 

UPFPS Farroupilha 2892 a 0,76* -13644ns 100    34,3 b 0,97ns 39,31* 97 

UPFA Ouro 2440 b 0,58* 15548ns 96    30,2 b 1,16* 822,09* 77 

UPFA Gaudéria 2522 b 0,81* -16093ns 100    31,5 b 1,12ns 349,36* 88 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade de erro; *= 

significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; ns= não significativo; AFN105DAE= área foliar necrosada aos 105 dias 

após a emergência; PG= produtividade de grãos; b0= média geral da cultivar; b1= coeficiente de regressão linear; S2= 

desvios da regressão; R²= coeficiente de determinação; 60DAE= uma aplicação de fungicida aos 60 dias após a 

emergência. 

 

Na tabela 19, dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade na condição de duas aplicações de 

fungicida, também foi observada reduzida variabilidade genética sobre a produtividade de grãos e 

área foliar necrosada. As cultivares URS Brava, URS Guará, URS Charrua e URS Farroupilha 

evidenciaram médias elevadas de produtividade com adaptabilidade geral (b1=1) e estabilidade. Além 

disso, foram as que apresentaram as menores médias de área foliar necrosada. A URS Brava e URS 

Guara, evidenciaram adaptabilidade geral com estabilidade à expressão da área foliar necrosada. A 
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cultivar URS Charrua também evidenciou estabilidade, porém, com maior expressão adaptabilidade 

específica a ambiente desfavorável (b1<1). Por outro lado, a cultivar UPFPS Farroupilha, apresentou 

instabilidade à expressão da necrose foliar com ampla adaptabilidade ampla (b1=1). 

 

Tabela 19. Parâmetros de adaptabilidade e estabilidade em cultivares de aveia pelas condições de ano 

agrícola na produtividade e área foliar necrosada com duas aplicações de fungicida (60/75DAE). 

Cultivar  
PG (kg ha-1)    AFN105DAE(%) 

b0 b1 S²  R²    b0 b1 S²   R² 

URS Altiva 3273 a 1,28* 71408* 97    22,4 b 0,92* 0,72ns 100 

URS Brava 3084 a 1,10ns 7525ns 99    23,7 b 0,97ns 1,90ns 100 

URS Guará 3135 a 1,09ns -14991ns 100    25,3 b 0,95ns 0,66ns 100 

URS Estampa 2684 b 1,08ns 21252ns 98    30,7 a 0,95ns 8,14* 99 

URS Corona 3410 a 1,32* 437021* 88    22,5 b 0,96ns 0,89ns 100 

URS Torena 2962 b 0,86ns 16757ns 97    27,7 a 0,96ns 41,61* 98 

URS Charrua 3097 a 1,05ns -20028ns 100    24,1 b 0,94* -1,67ns 100 

URS Guria 2991 b 0,67* 270118* 75    26,7 a 1,17* -1,63ns 100 

URS Tarimba 2821 b 1,39* -937ns 99    28,8 a 1,00ns -2,5ns 100 

URS Taura 2757 b 1,12ns 477860* 83    24,3 b 0,88* 12,12* 99 

URS 21 2894 b 0,87ns 39696* 96    27,5 a 1,03ns 7,71* 100 

FAEM 007 3410 a 1,24* 290673* 91    27,3 a 1,04ns -1,47ns 100 

FAEM 006 3248 a 0,81* -17958ns 100    25,6 b 1,13* 24,99* 99 

FAEM 5 Chiarasul 3103 a 0,76* 89450* 91    25,7 b 1,12* 7,64* 100 

FAEM 4 Carlasul 3467 a 0,65* -18228ns 100    21,2 b 0,84* -1,58ns 100 

Brisasul 3248 a 1,07ns 110469* 94    23,7 b 0,95ns -2,40ns 100 

Barbarasul 3278 a 1,35* 149379* 95    25,4 b 0,96ns 3,39ns 100 

URS Fapa Slava 2891 b 0,79* 56001* 94    32,2 a 0,97ns 83,31* 96 

IPR Afrodite 3298 a 1,18* 304613* 89    21,1 b 0,91* 7,95* 99 

UPFPS Farroupilha 3254 a 0,85ns -19669ns 100    23,8 b 1,03ns 29,18* 99 

UPFA Ouro 2771 b 0,67* -18097ns 100    27,2 a 1,17* 28,04* 99 

UPFA Gaudéria 2707 b 0,81* -9325ns 99    28,7 a 1,14* -1,21ns 100 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade de erro; *= 

significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; ns= não significativo; AFN105DAE= área foliar necrosada aos 105 dias 

após a emergência; PG= produtividade de grãos; b0= média geral da cultivar; b1= coeficiente de regressão linear; S2= 

desvios da regressão; R²= coeficiente de determinação; 60/75DAE=duas aplicações de fungicida, primeira aos 60 dias e 

segunda aos 75 dias após a emergência. 

 

Na tabela 20, dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade na condição de três aplicações de 

fungicida, reduzida variabilidade genética também foi constatada nas médias da produtividade de 
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grãos e área foliar necrosada. Destaca-se, as cultivares URS Guará, FAEM 006 e UPFPS Farroupilha 

pelas médias elevadas de produtividade com adaptabilidade geral (b1=1) e estabilidade. Destaca-se 

que, as três cultivares evidenciaram, as menores expressões de área foliar necrosada com 

adaptabilidade geral, embora tenham apresentado instabilidade.  

De modo geral, as cultivares URS Guará e UPFPS Farroupilha evidenciaram elevadas médias de 

produtividade de grãos com estabilidade pelas alterações de ano agrícola nas distintas condições de 

uso de fungicida (Tabela 18, 19 e 20). Além disso, a expressão da produtividade média dessas 

cultivares não apresentaram grande variação entre as condições de uso de fungicida com duas e três 

aplicações (Tabela 19 e 20), evidenciando a possibilidade de obter elevadas produtividades com 

maior intervalo entre a última aplicação e a colheita de grãos pela ausência de uma terceira aplicação 

de fungicida. Portanto, favorecendo um cultivo mais sustentável com elaboração de grãos mais 

saudáveis à alimentação. 

Tabela 20. Parâmetros de adaptabilidade e estabilidade em cultivares de aveia pelas condições de ano 

agrícola na produtividade e área foliar necrosada com três aplicações de fungicida (60/75/90DAE). 

Cultivar  
PG (kg ha-1)    AFN105DAE(%) 

b0 b1 S²  R²    b0 b1 S²   R² 

URS Altiva 3604 a 1,19* 4590828* 86    19,9 b 1,06ns 16,72* 99 

URS Brava 3399 a 1,13ns 402842* 86    20,8 b 1,04ns 29,10* 98 

URS Guará 3430 a 1,06ns -17106ns 100    19,9 b 0,99ns 64,11* 96 

URS Estampa 2923 b 1,02ns 135542* 93    21,9 b 0,88* -4,07ns 100 

URS Corona 3622 a 1,24* 174604* 94    26,9 a 0,93ns 115,26* 93 

URS Torena 3172 b 0,94ns 147207* 92    24,2 a 0,93ns 35,53* 98 

URS Charrua 3102 b 1,04ns -14699ns 100    20,4 b 1,05ns 6,17ns 99 

URS Guria 3282 b 0,57* 42524* 92    21,6 b 1,15* 17,83* 99 

URS Tarimba 3313 b 1,25* 56671* 98    26,5 a 1,13* -3,80ns 100 

URS Taura 3296 b 1,21* 504719* 85    21,9 b 0,98ns -3,22ns 100 

URS 21 3005 b 0,79* -14679ns 100    24,2 a 1,13* -4,35ns 100 

FAEM 007 3449 a 1,17* 509076* 84    30,2 a 1,03ns 107,93* 95 

FAEM 006 3596 a 0,97ns -18980ns 100    21,4 b 0,79* 20,36* 98 

FAEM 5 Chiarasul 3433 a 0,83* 276451* 83    26,5 a 1,15* -3,98ns 100 

FAEM 4 Carlasul 3617 a 0,50* 6825ns 95    19,9 b 0,70* 44,93* 95 

Brisasul 3593 a 1,42* -18115ns 100    22,4 b 0,97ns -3,27ns 100 
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Barbarasul 3504 a 1,44* 16233ns 99    20,3 b 1,00ns 10,65* 99 

URS Fapa Slava 3065 b 0,6* -13748ns 99    25,8 a 1,01ns 34,41* 98 

IPR Afrodite 3710 a 1,29* 223040* 93    15,6 b 0,76* -2,06ns 100 

UPFPS Farroupilha 3474 a 0,92ns -13143ns 100    20,3 b 0,99ns 38,70* 98 

UPFA Ouro 3127 b 0,64* 50089* 92    21,9 b 1,12* 65,57* 97 

UPFA Gaudéria 2970 b 0,77* 46499* 95    26,1 a 1,21* -1,82ns 100 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade de erro; *= 

significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; ns= não significativo; AFN105DAE= área foliar necrosada aos 105 dias 

após a emergência; PG= produtividade de grãos; b0= média geral da cultivar; b1= coeficiente de regressão linear; S2= 

desvios da regressão; R²= coeficiente de determinação; 60/75/90DAE= três aplicações de fungicida, primeira aos 60 dias, 

segunda aos 75 dias e terceira aos 90 dias após a emergência. 

 

 

As análises de adaptabilidade e estabilidade possibilitam a identificação de cultivares mais estáveis e 

de comportamentos previsíveis às distintas condições de ano agrícola. Além disso, permitem estimar 

o ambiente em que cada cultivar melhor se adapta (SOUZA et al., 2017). Fato também observado em 

estudos desenvolvidos por Franceschi et al. (2010), em trigo, Luche et al. (2013) em aveia, Rodrigues 

et al. (2014) em soja e, Krüger et al. (2016) em canola. Portanto, o uso do modelo de adaptabilidade 

e estabilidade de Eberhart e Russel (1966) proporcionam informações importantes à recomendação 

de cultivares de aveia de desempenho superior, evidenciando ainda, a possibilidade de redução do 

número de aplicações de fungicida, conforme observado neste trabalho. Deste modo, traz grande 

contribuição para o desenvolvimento de processos de cultivos mais sustentáveis, com produção de 

grãos mais saudáveis a alimentação humana e com menores impactos ao ambiente. 

 

5.8. Conclusão 

O uso do modelo de adaptabilidade e estabilidade por Eberhart & Russel (1966), se apresenta como 

uma alternativa eficiente na identificação de cultivares de aveia branca com maior resistência genética 

às doenças foliares e com maior estabilidade as alterações do ambiente. As cultivares URS Guará, 

FAEM 006 e UPFPS Farroupilha, evidenciaram pelo modelo proposto elevadas produtividades e 

estabilidade às condições de ano agrícola no uso de fungicida. Destaca-se a cultivar UPFPS 

Farroupilha com adaptabilidade geral para as condições do uso de fungicida nos anos agrícolas 
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avaliadas. Deste modo, a recomendação dessas cultivares pode permitir maior previsibilidade sobre 

a produtividade de grãos com a possibilidade de menor uso de agrotóxicos. Uma condição chave para 

o desenvolvimento de uma produção ecologicamente mais sustentável, com a qualidade de grãos 

preconizado pela indústria e alimentação humana. 
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6. Variabilidade genética de cultivares de aveia por análise multivariada 

 

6.1. Objetivo 

Aplicar o método de análise multivariada por Mahalanobis na discriminação da variabilidade genética 

de cultivares de aveia para identificação de diferentes grupos de resistência pela análise dos 

indicadores de produtividade de grãos e área foliar necrosada nas condições de ano agrícola e uso de 

fungicida. A partir da matriz de distância genética, gerar agrupamentos pelo método de Tocher e 

dendrogramas pela técnica de agrupamento de pares não ponderados baseado na média aritmética 

(UPGMA). 

 

6.2. Hipótese:   

A quantificação da distância genética entre genótipos de aveia pela análise multivariada dos 

indicadores de produtividade pelo modelo de Mahalanobis pode qualificar a caracterização de 

cultivares na geração de grupos de resistência genética às doenças foliares. Além disso, a 

identificação de genitores potenciais para cruzamento em programas de melhoramento genético na 

geração de novos genótipos ecologicamente mais eficientes e sustentáveis pela redução de uso de 

fungicida. 

 

6.3. Meta:  

Desenvolver grupos de resistência genética as doenças foliares em função do momento e número de 

aplicações por análise multivariada dos indicadores de produtividade da aveia. Além disso, identificar 

genitores potenciais para cruzamento em programas de melhoramento genético da espécie na geração 

de novos genótipos ecologicamente mais eficientes e sustentáveis pela redução de uso de fungicida. 
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6.4. Introdução 

A aveia branca é uma cultura de inverno que apresenta um papel importante no sistema de produção 

de grãos e integração lavoura pecuária em regiões brasileiras. Com múltiplas formas de utilização, 

seu cultivo se dá principalmente na região sul do pais (CONAB, 2016). Nos últimos anos a área 

destinada para cultivo deste cereal cresceu significativamente, junto a esse aumento surgiu também 

os cuidados sobre o controle das doenças que atacam essa cultura, destaca-se aqui as doenças foliares, 

as quais podem comprometer até 100% da produção (ZHU; KAEPPLER, 2003; SILVA et al., 2015).  

A forma mais eficiente de amenizar os danos causados pelas doenças foliares no cultivo deste cereal 

é o uso de fungicida (CRUZ et al., 2001, FLOSS et al., 2011; HAWERROTH et al., 2014). No 

entanto, a aveia é um cereal consumido in natura, necessitando assim de cuidados especiais no manejo 

de agrotóxicos. Neste contexto, cultivares mais resistentes as doenças foliares tem sido desenvolvidas 

pelos programas de melhoramento genético, (CRUZ et al., 2001; SILVA et al., 2015), visando manter 

o padrão de aveia preconizado pela indústria e minimizar a dependência de fungicida. 

A estimativa da divergência genética é útil em um programa de melhoramento para o direcionamento 

de hibridações (VIEIRA et al., 2005), fornecendo subsídios para a identificação de genitores 

geneticamente divergentes. Garantindo a obtenção de populações segregantes com ampla 

variabilidade genética para os caracteres de interesse. Neste contexto, o uso de análise multivariada 

pelos indicadores de produtividade pode auxiliar na caracterização de cultivares em grupos de 

resistência genética às doenças foliares, permitindo identificar genótipos ecologicamente mais 

eficientes e sustentáveis pela redução de uso de fungicida. 

A análise multivariada pode ser definida como o conjunto de métodos que permitem a análise 

simultânea de dados recolhidos para um ou mais conjuntos de indivíduos (populações ou amostras) 

caracterizados por mais de duas variáveis correlacionadas entre si (CARMONA et al., 2015). Entre 

os métodos de análise multivariada, a distância generalizada de Mahalanobis é uma das mais 

utilizadas para estimar a distância genética, com base em caracteres morfológicos. Essa preferência 
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pode ser atribuída ao fato de que este procedimento leva em consideração a existência de correlações 

entre os caracteres analisados (SILVA, J. A. G. et al., 2016).  

As distâncias de dissimilaridades estimadas por Mahalanobis são dispostas em uma matriz simétrica, 

a partir desta, a interpretação das distâncias pode ser facilitada por métodos de agrupamento de 

dispersão gráfica (CHAGAS et al., 2016). Os métodos de agrupamento têm por finalidade separar as 

informações de um grupo heterogêneo em dois ou mais grupos, de forma a obter homogeneidade 

dentro de cada grupo e heterogeneidade entre os grupos (FARIA et al., 2012). Entre os métodos de 

agrupamento, o método de Tocher tem sido observado com maior frequência em estudos que visam 

agrupar cultivares de uma mesma espécie com base nas constituições genéticas.  

Em estudo realizado por Rotili et al. (2012), avaliando a divergência genética em genótipos de milho 

no sul do estado do Tocantins, foi adotado a distância generalizada de Mahalanobis e o método de 

agrupamento de Tocher e do vizinho mais próximo, levando em consideração o grau de dependência 

entre as variáveis estudadas. Simon et al. (2012) avaliaram a divergência genética entre 19 híbridos 

simples de milho, a partir das distâncias de Mahalanobis e os métodos de agrupamento de Tocher e 

médias aritméticas não-ponderadas. A distância generalizada de Mahalanobis foi utilizada no estudo 

da divergência genética em um conjunto de setenta e quatro genótipos de arroz para produção e seus 

caracteres contribuintes (SINGH et al., 2016). Santos et al. (2012) utilizaram a técnica de 

agrupamento de Tocher, com base na distância generalizada de Mahalanobis, na identificação da 

divergência genética entre 65 genótipos de soja, quanto à qualidade das sementes. Ferreira Júnior et 

al. (2015) empregaram o cálculo da distância generalizada de Mahalanobis na análise da diversidade 

genética e desempenho agronômico de um grupo de linhagens avançadas e superiores de soja, 

oriundas de cruzamentos biparentais, quádruplos e óctuplos, para identificar futuras combinações 

superiores e promissoras nos programas de melhoramento genético. Reina et al. (2014) aplicaram a 

análise multivariada, por distância generalizada de Mahalanobis e métodos de agrupamento de 
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Tocher e do vizinho mais próximo, na identificação da divergência genética entre cultivares de soja, 

quanto ao teor de carboidratos, visando à produção de etanol. 

 

6.5. Metodologia 

Para o desenvolvimento deste capitulo foram consideradas as variáveis: produtividade de grãos (PG), 

massa de mil grãos (MMG), massa da panícula (MP), número de grãos por panícula (NGP), massa 

de grãos da panícula (MGP), índice de colheita da panícula (ICP) e a área foliar necrosada avaliada 

aos 60, 75, 90 e 105 dias após a emergência (DAE). Os caracteres listados foram analisados para cada 

cultivar em função das diferentes condições de uso de fungicida independente do ano de cultivo.  

Os dados foram submetidos à análise de variância para análise dos efeitos principais e de interação 

pelo teste F a 5% de probabilidade de erro e, realizada a análise de médias pelo modelo de Skott & 

Knott. A partir da análise de variância obteve-se a matriz de variância e covariância residuais, as 

quais foram utilizadas processo de agrupamento por Tocher. Com base nas matrizes de variância e 

covariância residuais, foi obtida a matriz de dissimilaridade entre as cultivares, utilizando para isso o 

modelo da distância generalizada de Mahalanobis (D2), e a quantificação da contribuição relativa dos 

caracteres (S.j), obtida de acordo com Singh (1981). As análises descritas neste parágrafo foram 

realizadas com o auxílio do software GENES (CRUZ, 2013). 

Posteriormente, foram produzidos dendrogramas, utilizando a matriz de distância generalizada de 

Mahalanobis e o método de agrupamento da distância média (UPGMA), sendo o ajuste entre as 

matrizes de distância e os dendrogramas estimado pelo coeficiente de correlação cofenética r 

(SOKAL & ROHLF, 1962), obtido com 1.000 simulações, e analisado pelo teste “t”. O 

desenvolvimento dos dendrogramas foram realizadas utilizando o software NTSYSpc. O NTSYSpc 

é um sistema de taxonomia numérica para cluster e análise de ordenamento, podendo ser utilizado 

para descobrir o padrão e a estrutura em dados multivariados (Rohlf, 1992). 
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6.6. Modelos Matemáticos 

   

6.6.1. Distância de Mahalanobis 

A distância de Mahalanobis é a distância entre um ponto de dados e um centróide de espaço 

multivariado (média geral). É um método de análise multivariada, útil às técnicas de classificação. 

Além disso, pode ser utilizado para detectar outliers, especialmente no desenvolvimento de modelos 

de regressão. 

Formalmente, a distância de Mahalanobis para um grupo de valores com 𝜇′ = [𝜇1 𝜇2 … . 𝜇𝑝] e Σ a 

matriz de variância e covariâncias de um vetor multivariado 𝑦′ = [𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑝] é definido como: 

 𝐷2(𝑦) = (𝑦 − 𝜇)′ Σ−1 (𝑦 − 𝜇) (42) 

 

E representa o quadrado da distância generaliza de 𝑦 a 𝜇. Esta distância também está presente no 

expoente da função densidade de probabilidade da distribuição normal multivariada.  O conjunto de 

valores de 𝑦 tais que: 

 (𝑦 − 𝜇)′ Σ−1 (𝑦 − 𝜇) = 𝑐, (43) 

 

Onde 𝑐 é um vetor constante, representa a superfície de um elipsoide centrado em 𝜇. Quanto mais 

“esticada” esta elipsoide, maior é a correlação entre as variáveis. 

Se 𝑦~𝑁𝑝(𝜇; Σ), com determinante da matriz Σ maior que zero, então o quadrado da distância 

generaliza de 𝑦  a 𝜇 terá distribuição 𝜒(𝑝)
2 , onde p é o número de variáveis respostas. 

A distância de Mahalanobis também pode ser definida como uma medida de dissimilaridade entre 

dois vetores aleatórios 𝑦 e 𝑥 de mesma distribuição com matriz de covariância Σ: 
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 𝑑(𝑦, 𝑥) = √(𝑦 − 𝑥)′ Σ−1 (𝑦 − 𝑥). (44) 

Se Σ = 𝐼, 

Onde 𝐼, é igual a matriz identidade, a distância de Mahalanobis se reduz a distância Euclidiana. 

Observe que, a Distância de Mahalanobis difere da distância Euclidiana, porque leva-se em 

consideração a correlação do conjunto de dados. Se Σ é uma matriz diagonal, então a distância medida 

resultará na chamada distância Euclidiana normalizada: 

 𝑑(𝑦, 𝑥) = √∑
(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖)

𝜎𝑖
2

2

 

𝑝

𝑖=1

 (45) 

 

Onde 𝜎𝑖
2 é o desvio padrão de 𝑦𝑖 sobre o conjunto amostral. 

 

6.6.2. Método UPGMA 

Pelo método da ligação média entre grupos não ponderado, mais conhecido com UPGMA 

(Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic Avarages), utiliza-se as médias aritméticas (não 

ponderadas) das medidas de dissimilaridade, evitando assim, caracterizar a dissimilaridade por 

valores extremos (mínimo e máximo) entre os acessos considerados. 

 Como regra geral, a construção do dendrograma é estabelecida pelos acessos de menor 

dissimilaridade. A distância entre um acesso 𝑘 e um grupo, formado pelos acessos 𝑖 e 𝑗, é dada por   

 𝑑(𝑖𝑗)𝑘 =
𝑑𝑖𝑘 + 𝑑𝑗𝑘

2
 (46) 

ou seja, 𝑑(𝑖𝑗)𝑘 é dada pela média do conjunto das distancias dos pares de indivíduos (𝑖 e 𝑘) e ( 𝑗 e 𝑘). 

Com esses valores, uma nova matriz de dissimilaridade é construída, reduzindo-se a sua 

dimensionalidade passo a passo. Com a construção do dendrograma, novas distâncias serão 



81 

 

estimadas. Assim, se um acesso k for incorporado a um grupo (𝑖𝑗) , a distância deste novo grupo 

(𝑖𝑗. 𝑘)em relação a outro acesso (𝑙) ou a outro grupo (𝑙𝑚) será dada por: 

 𝑑(𝑖𝑗.𝑘)𝑙 =
𝑑𝑖𝑙 + 𝑑𝑗𝑙 + 𝑑𝑘𝑙

3
 (47) 

e 

 𝑑(𝑖𝑗.𝑘)𝑙𝑚 =
𝑑𝑖𝑙 + 𝑑𝑖𝑚 + 𝑑𝑗𝑙 + 𝑑𝑗𝑚 + 𝑑𝑘𝑙 + 𝑑𝑘𝑚

6
 (48) 

 

6.6.3. Método de Tocher 

O método de Tocher requer a obtenção da matriz de dissimilaridade, sobre a qual é identificado o par 

de genótipos mais similares, que formarão o grupo inicial. A partir daí, é avaliada a possibilidade de 

novos indivíduos, adotando-se critério de que a distância média dentro dos grupos deve ser menor 

que a distância entre grupos. A inclusão de um genótipo em um grupo, aumenta o valor médio desse 

grupo. Assim, pode-se tomar a decisão de incluir o genótipo em um grupo por meio da comparação 

entre o acréscimo no valor médio da distância, dentro do grupo e um nível máximo permitido, que 

pode ser estabelecido arbitrariamente, ou adotado como tem sido geralmente realizado, o valor 

máximo da medida de dissimilaridade, encontrado no conjunto das menores distâncias envolvendo 

cada indivíduo (CRUZ et al., 2006b). 

Uma vez formado o grupo, calcula-se a distância entre um indivíduo (k) entre esse grupo e os demais 

grupos:  

 𝑑(𝑖𝑗)𝑘 = 𝑑𝑖𝑘 + 𝑑𝑗𝑘 (49) 

assim, a inclusão ou não do indivíduo k no grupo é realizada da seguinte maneira: 

Se 
𝐷(𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜)𝑖

2

𝜂
 ≤ 𝛼 ⇒ inclui-se o genitor 𝑖 no grupo 

Se 
𝐷(𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜)𝑖

2

𝜂
>  𝛼 ⇒ o genitor 𝑖 não deve ser incluído no grupo 

em que: 
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𝜂= número de genitores que constituem o grupo original 

A distância média intragrupo é dada por: 

 �̅�𝑖 =
2 ∑ ∑ 𝑑𝑗𝑗′

𝑛
𝑗′

𝑛
𝑗>

𝑛(𝑛 − 1)
 (50) 

em que 𝑛 é o número de acesoss dentro do grupo 𝑖. 

A distância média intergrupo é dada por: 

 �̅�𝑖𝑖′ =
2 ∑ ∑ 𝑑𝑗𝑗′

𝑛2
𝑗′=1

𝑛1
𝑗=1

𝑛(𝑛 − 1)
 (51) 

em que 𝑛1 e 𝑛2 são números de acesso dentro dos grupos 𝑖 e 𝑖′, respectivamente . 

 

6.7. Resultados 

Na tabela 21, da análise de variância considerando os indicadores de produtividade e área foliar 

necrosada ao longo do ciclo, independente de ano favorável (AF), intermediário (AI) e desfavorável 

(AD), as variáveis analisadas evidenciaram diferenças significativas entre as cultivares de aveia nas 

condições de uso de fungicida, exceto para a produtividade de grãos (PG) e índice de colheita da 

panícula (ICP) na ausência da aplicação. Portanto, a condição sem uso do agrotóxico, não permitiu 

identificar cultivares de desempenho superiores na expressão da produtividade de grãos, embora, em 

outras variáveis ligadas a produtividade e área foliar necrosada diferenças tenham sido observadas. 

Uma condição que dimensiona a dificuldade de cultivo de aveia com ausência de fungicida, 

comprovando que a resistência as principais doenças foliares não é integralmente obtida pelo pool 

gênico existente. Esses resultados destacam a ausência de variabilidade genética e o forte progresso 

da doença sobre a área foliar sem o uso de controle químico. Algo que reforça, a importância relevante 

de desenvolver tecnologias que promovam à redução ao uso de fungicidas. Os valores da média geral 

das cultivares, mostrou aumento expressivo da produtividade de grãos com o incremento do número 

de aplicações. No entanto, a similaridade de produtividade entre a segunda e terceira aplicação 

fortalece a hipótese da possibilidade de reduzir ainda mais o intervalo entre a última aplicação e a 

colheita de grãos. Destaca-se que a pesquisa proposta utilizou como terceira aplicação o estádio de 
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90 dias após emergência, faltando ainda 30 a 40 dias para a colheita em cultivares de ciclo médio à 

precoce, o que já é um intervalo considerável entre a aplicação e colheita de grãos, pois em condições 

reais de cultivo é comum aplicações em estádios mais avançados. Destaca-se que a variabilidade das 

cultivares para a área foliar necrosada avaliada aos 60 e 75 dias após emergência (Tabela 21) também 

não mostrou diferenças entre as cultivares, na ausência e uma aplicação de fungicida aos 60 dias após 

a emergência, e, principalmente, com médias muito reduzidas de necrose foliar. Portanto, o uso de 

fungicida em períodos muito precoces não são eficientes, possivelmente pela reduzida ação das 

doenças foliares, pois até este período de desenvolvimento da aveia, as condições de temperatura e 

umidade do ar ainda não estão favoráveis ao progresso da doença. Embora a diferença entre as 

cultivares de aveia não tenham sido observadas sobre a expressão da área foliar necrosada aos 90 dias 

após a emergência (AFN90DAE), na ausência de fungicida (SF), a média geral de necrose foliar se 

mostrou expressiva, porém não evidenciando variabilidade entre as cultivares. As diferenças 

genéticas são observadas na ausência de fungicida com a avaliação da área foliar necrosada aos 105 

dias após a emergência (AFN105DAE), representando o momento mais adequado de identificação da 

variabilidade genética entre as cultivares de aveia, independente da condição de uso de fungicida. De 

modo geral, conforme tabela 21, é possível detecção da variabilidade genética das cultivares sobre os 

indicadores de produtividade e área foliar necrosada em aplicações precoces de fungicida com uma 

(60DAE), duas (60/75DAE) e três (60/75/90DAE) aplicações, considerando a avaliação da área foliar 

necrosada aos 90 (AFN90DAE) e 105(AFN90DAE). 
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Tabela 21. Resumo da análise de variância (ANOVA) do efeito de fungicida sobre os indicadores de 

produtividade e área foliar necrosada de cultivares de aveia. 

Variáveis ANOVA 

Condição de Fungicida 

SF CF1 CF2 CF3 

 (60DAE) (60/75DAE) (60/75/90DAE) 

 Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

Produtividade de Grãos 

(kg ha-1) 

QMCULTIVARES 366453ns 318847* 529917* 515182* 

Média 1859 2589 3081 3349,0 

CV(%) 22,7 15,6 11,5 11,4 

Massa de Mil Grãos  

(g) 

QMCULTIVARES 21,3* 17,4* 16,5* 14,9* 

Média 25,5 28,0 29,7 30,8 

CV(%) 10,3 8,2 5,9 6,2 

Massa da Panícula 

(g) 

QMCULTIVARES 0,58* 0,85* 1,68* 1,1* 

Média 2,13 2,7 3,0 3,0 

CV(%) 20,7 18,4 18,8 21,7 

Número de grãos da Panícula 

(nº) 

QMCULTIVARES 2255* 777,3* 1680* 1117* 

Média 70,51 81,9 89,0 84,1 

CV(%) 32,6 19,9 21,3 22,5 

Massa de Grãos da Panícula 

(g) 

QMCULTIVARES 0,42* 0,66* 1,26* 0,84* 

Média 1,75 2,3 2,7 2,7 

CV(%) 21,6 19,1 18,8 22,3 

Índice de Colheita da Panícula 

(g g-1) 

QMCULTIVARES 0,002ns 0,001ns 0,0008ns 0,0009ns 

Média 0,82 0,86 0,88 0,89 

CV(%) 4,40 4,20 3,01 2,98 

AFN60DAE 

(%) 

QMCULTIVARES 1,7ns - - - 

Média 0,8 - - - 

CV(%) 107,9 - - - 

AFN75DAE 

(%) 

QMCULTIVARES 129,7ns 12,1ns - - 

Média 5,0 2,3 - - 

CV(%) 109,7 82,6 - - 

AFN90DAE 

(%) 

QMCULTIVARES 195,8ns 252,7* 99,9* - 

Média 29,6 18,5 9,7 - 

CV(%) 40,4 52,1 53,2 - 

AFN105DAE 

(%) 

QMCULTIVARES 524,8* 461,3* 76,3* 98,1* 

Média 58,7 36,9 25,7 22,7 

CV(%) 23,5 36,1 16,7 25,8 

ANOVA= análise de variância; SF= sem fungicida; CF1= uma aplicação de fungicida; CF2= duas aplicações de fungicida; 

CF3= três aplicações de fungicida; 60DAE= dia da aplicação do fungicida após a emergência; 60/75DAE= dia da primeira 

e segunda aplicação de fungicida, respectivamente; 60/75/90DAE= dia da primeira, segunda e terceira aplicação de 

fungicida, respectivamente; AF= ano favorável ao cultivo; AI= ano intermediário ao cultivo; AD= ano desfavorável ao 

cultivo. AFN60DAE= área foliar necrosada aos 60 dias após a emergência; AFN75DAE= área foliar necrosada aos 75 dias 

após a emergência; AFN90DAE= área foliar necrosada aos 90 dias após a emergência; AFN105DAE= área foliar necrosada 

aos 105 dias após a emergência; *= Significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo teste F; ns= não significativo pelo 

teste F a 5% de probabilidade de erro; QM= quadrado médio; CV= coeficiente de variação,  
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Na análise de médias da tabela 22, na ausência de fungicida, os resultados indicam que a área foliar 

necrosada avaliada aos 60, 75 e 90 dias após a emergência não promove a identificação de cultivares 

de aveia com resistência as doenças foliares pela ausência de variabilidade genética. Embora tenham 

sido observadas diferenças entre as cultivares de aveia na avaliação da necrose foliar aos 105 dias 

após a emergência, a produtividade de grãos não foi alterada. Destaca-se que nas condições de 60 e 

75 dias após a emergência, os valores médios da área foliar necrosada entre as cultivares são 

irrelevantes, porém, com avanços do progresso da doença significativos aos 90 e 105 dias após a 

emergência. Nesta condição, os indicadores de produtividade evidenciaram a formação de no máximo 

duas classes fenotípicas, embora a produtividade de grãos não tenha mostrado alteração. Na tabela 

23 de médias, com uma aplicação de fungicida aos 60 dias após a emergência (60DAE), a área foliar 

necrosada avaliada aos 90 e 105 dias de desenvolvimento junto com os indicadores de produtividade 

grãos, exceto índice de colheita da panícula (ICP), formaram dois grupos distintos entre as cultivares, 

registrando também reduzida variabilidade genética. Embora se apresente aumento da área foliar 

necrosada ao longo do ciclo, esta foi significativamente inferior quando comparada à ausência de uso 

de fungicida. Na tabela 24, com duas aplicações de fungicida (60/75DAE), a área foliar necrosada 

aos 90 e 105 dias junto as demais variáveis analisadas indicaram diferenças entre as cultivares, exceto 

no índice de colheita da panícula. Embora as variáveis principais de área foliar necrosada e 

produtividade de grãos tenham também apresentado duas classes fenotípicas, a massa de panícula e 

massa de grãos de panícula formaram três grupos distintos de cultivares. Estes resultados levantam a 

hipótese de representarem componentes da inflorescência que possibilitem identificação de cultivares 

de aveia mais eficiente a redução de uso de fungicida e/ou distanciamento entre a colheita e última 

aplicação. Como relatado anteriormente, estas condições analisadas com aplicação de fungicida aos 

60 e 75 dias após a emergência, representam condições muito precoces de aplicação do agrotóxico. 

No entanto, considerando a avaliação da área foliar aos 90 e 105 dias de desenvolvimento, resultados 

promissores para avaliação das cultivares são observados. Na tabela 25, com três aplicações de 

fungicida (60/75/90DAE), as principais variáveis de interesse, área foliar necrosada e produtividade 
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de grãos, também seguiram apresentando duas classes de diferenciação de cultivares. Destaca-se 

nestas condições, que a massa da panícula e massa de grãos da panícula, também apresentaram duas 

classes fenotípicas, diferentemente do ocorrido com duas aplicações. No entanto, o aumento da 

variabilidade genética pela análise conjunta dos anos mostrou três grupos de diferenciação de 

cultivares para massa média de grãos e número de grãos da panícula. Embora esta condição apresente 

um bom intervalo entre a colheita e a última aplicação, não evidenciam diferenças expressivas na 

produtividade de grãos e área foliar necrosada na comparação com duas aplicações de fungicida. 

Estes fatos reforçam a possibilidade de aumentar ainda mais o intervalo entre a última aplicação e a 

colheita de grãos, o que poderia consequentemente reduzir o número de aplicações. De modo geral, 

na análise conjunta das condições de uso de fungicida e anos de cultivo (Tabela 22, 23, 24 e 25), os 

melhores desempenhos sobre a produtividade de grãos com reduzidos valores de área foliar necrosada 

foram obtidos pelas cultivares URS Altiva, URS Brava, URS Guará, FAEM 4 Carlasul, IPR Afrodite 

e UPFPS Farroupilha.  
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Tabela 22. Médias dos indicadores de produtividade e área foliar necrosada de cultivares de aveia na 

ausência de fungicida. 

Cultivar 
PG MMG MP NGP MGP ICP Área Foliar Necrosada (%) 

(kg ha-1) (g) (g) (nº) (g) (g g-1) 60DAE 75DAE 90DAE 105DAE 

 Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

URS Altiva 2105 a 30 a 2,52 a 54 b 2,02 a 0,82 a 1 a 1 a 27 a 58 a 

URS Brava 1850 a 25 b 1,88 b 55 b 1,55 b 0,78 a 1 a 2 a 28 a 53 b 

URS Guará 2059 a 25 b 1,75 b 73 b 1,38 b 0,84 a 1 a 7 a 33 a 60 a 

URS Estampa 1870 a 24 b 2,37 a 86 b 2,00 a 0,82 a 0 a 13 a 27 a 47 b 

URS Corona 1888 a 27 a 2,41 a 70 b 1,98 a 0,81 a 1 a 6 a 26 a 69 a 

URS Torena 1689 a 25 b 2,25 a 68 b 1,85 a 0,79 a 1 a 4 a 30 a 57 a 

URS Charrua 2061 a 25 b 2,05 b 73 b 1,64 b 0,80 a 0 a 5 a 29 a 60 a 

URS Guria 1803 a 25 b 2,24 a 67 b 1,81 a 0,83 a 0 a 9 a 34 a 56 a 

URS Tarimba 1871 a 26 a 2,01 b 73 b 1,66 b 0,81 a 1 a 11 a 31 a 58 a 

URS Taura 1388 a 26 a 2,31 a 67 b 1,89 a 0,80 a 2 a 11 a 35 a 67 a 

URS 21 1963 a 24 b 2,04 b 67 b 1,64 b 0,82 a 1 a 2 a 40 a 60 a 

FAEM 007 1889 a 25 b 2,00 b 84 b 1,64 b 0,80 a 2 a 2 a 33 a 66 a 

FAEM 006 1850 a 25 b 1,80 b 55 b 1,49 b 0,82 a 1 a 3 a 32 a 72 a 

FAEM 5 Chiarasul 1714 a 25 b 1,76 b 62 b 1,47 b 0,82 a 0 a 3 a 34 a 66 a 

FAEM 4 Carlasul 2258 a 26 a 2,25 a 129 a 1,89 a 0,84 a 1 a 1 a 25 a 59 a 

Brisasul 1820 a 24 b 2,33 a 71 b 1,93 a 0,83 a 2 a 3 a 19 a 47 b 

Barbarasul 1753 a 24 b 1,83 b 60 b 1,52 b 0,83 a 1 a 2 a 28 a 63 a 

URS Fapa Slava 1408 a 24 b 1,72 b 57 b 1,42 b 0,82 a 1 a 11 a 35 a 60 a 

IPR Afrodite 1954 a 24 b 2,34 a 81 b 1,96 a 0,83 a 1 a 1 a 27 a 66 a 

UPFPS Farroupilha 2045 a 26 a 2,36 a 67 b 1,96 a 0,83 a 0 a 3 a 26 a 56 a 

UPFA Ouro 1786 a 28 a 2,44 a 75 b 2,02 a 0,82 a 0 a 2 a 28 a 46 b 

UPFA Gaudéria 1887 a 28 a 2,26 a 57 b 1,87 a 0,83 a 0 a 5 a 24 a 44 b 

PG= produtividade e grãos; MMG= massa de mil grãos; MP= massa da panícula; NGP= número de grãos da panícula; 

MGP= massa de grãos da panícula; ICP= índice de colheita da panícula (MGP/MP); DAE= dias após a emergência; AF= 

ano favorável ao cultivo; AI= ano intermediário ao cultivo; AD= ano desfavorável ao cultivo; AFN= área foliar necrosada. 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade de erro. 
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Tabela 23. Médias dos indicadores de produtividade e área foliar necrosada de cultivares de aveia 

com uma aplicação de fungicida (60DAE). 

Cultivar 
PG MMG MP NGP MGP ICP AFN (%) 

(kg ha-1) (g) (g) (nº) (g) (g g-1) 60DAE 75DAE 90DAE 105DAE 

  Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

URS Altiva 2655 a 31 a 2,22 b 61 b 1,89 b 0,85 a - 1 a 13 b 33 b 

URS Brava 2643 a 28 b 2,37 b 73 b 2,01 b 0,84 a - 1 a 11 b 30 b 

URS Guará 2629 a 28 b 2,86 a 77 b 2,50 a 0,87 a - 2 a 14 b 32 b 

URS Estampa 2477 b 26 b 2,84 a 92 a 2,48 a 0,87 a - 5 a 19 a 33 b 

URS Corona 2978 a 30 a 3,10 a 83 a 2,71 a 0,87 a - 2 a 25 a 51 a 

URS Torena 2483 b 27 b 2,92 a 87 a 2,55 a 0,87 a - 3 a 20 a 37 b 

URS Charrua 2770 a 27 b 2,57 b 78 b 2,18 b 0,85 a - 2 a 14 b 30 b 

URS Guria 2564 b 28 b 2,71 a 82 b 2,30 b 0,84 a - 2 a 20 a 31 b 

URS Tarimba 2295 b 30 a 3,11 a 91 a 2,64 a 0,85 a - 4 a 21 a 36 b 

URS Taura 2347 b 29 a 2,32 b 68 b 1,98 b 0,85 a - 4 a 13 b 32 b 

URS 21 2561 b 28 b 2,55 b 84 a 2,18 b 0,85 a - 2 a 19 a 38 b 

FAEM 007 2609 b 26 b 2,87 a 73 b 2,43 a 0,85 a - 5 a 27 a 49 a 

FAEM 006 2696 a 29 a 2,87 a 91 a 2,44 a 0,84 a - 2 a 28 a 47 a 

FAEM 5 Chiarasul 2332 b 28 b 2,33 b 73 b 2,03 b 0,86 a - 1 a 27 a 44 a 

FAEM 4 Carlasul 2920 a 29 a 2,76 a 96 a 2,43 a 0,88 a - 1 a 11 b 33 b 

Brisasul 2582 b 26 b 3,06 a 94 a 2,60 a 0,85 a - 2 a 13 b 34 b 

Barbarasul 2586 b 27 b 2,41 b 80 b 2,07 b 0,86 a - 2 a 21 a 51 a 

URS Fapa Slava 2328 b 26 b 2,48 b 79 b 2,11 b 0,85 a - 3 a 24 a 42 a 

IPR Afrodite 2671 a 27 b 2,41 b 77 b 2,06 b 0,85 a - 2 a 14 b 33 b 

UPFPS Farroupilha 2892 a 29 a 3,32 a 95 a 2,85 a 0,86 a - 1 a 16 b 34 b 

UPFA Ouro 2440 b 29 a 3,04 a 87 a 2,60 a 0,85 a - 1 a 18 b 30 b 

UPFA Gaudéria 2522 b 29 a 2,79 a 79 b 2,44 a 0,87 a - 2 a 20 a 31 b 

PG= produtividade e grãos; MMG= massa de mil grãos; MP= massa da panícula; NGP= número de grãos da panícula; 

MGP= massa de grãos da panícula; ICP= índice de colheita da panícula (MGP/MP); DAE= dias após a emergência; AF= 

ano favorável ao cultivo; AI= ano intermediário ao cultivo; AD= ano desfavorável ao cultivo; AFN= área foliar necrosada. 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade de erro; 

60DAE= uma aplicação de fungicida aos 60 dias após a emergência. 
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Tabela 24. Médias dos indicadores de produtividade e área foliar necrosada de cultivares de aveia 

com duas aplicações de fungicida (60/75DAE). 

Cultivar 
PG MMG MP NGP MGP ICP AFN (%) 

(kg ha-1) (g) (g) (nº) (g) (g g-1) 60DAE 75DAE 90DAE 105DAE 

  Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

URS Altiva 3273 a 32 a 2,48 c 113 a 2,17 c 0,87 a - - 7 b 22 b 

URS Brava 3084 a 29 b 2,36 c 66 b 2,04 c 0,85 a - - 8 b 24 b 

URS Guará 3135 a 31 a 3,02 c 68 b 2,70 b 0,89 a - - 9 b 25 b 

URS Estampa 2684 b 28 b 2,85 c 85 b 2,54 c 0,89 a - - 11 a 31 a 

URS Corona 3410 a 32 a 3,40 b 77 b 3,01 b 0,88 a - - 8 b 23 b 

URS Torena 2962 b 31 a 3,39 b 88 b 2,99 b 0,88 a - - 9 b 28 a 

URS Charrua 3097 a 31 a 3,00 c 106 a 2,64 c 0,88 a - - 8 b 24 b 

URS Guria 2991 b 29 b 3,39 b 85 b 2,98 b 0,88 a - - 11 a 27 a 

URS Tarimba 2821 b 31 a 3,15 b 96 a 2,76 b 0,88 a - - 16 a 29 a 

URS Taura 2757 b 30 a 2,51 c 82 b 2,25 c 0,89 a - - 9 b 24 b 

URS 21 2894 b 29 b 2,98 c 75 b 2,61 c 0,87 a - - 14 a 28 a 

FAEM 007 3410 a 29 b 3,17 b 93 a 2,79 b 0,88 a - - 14 a 27 a 

FAEM 006 3248 a 29 b 3,72 a 108 a 3,24 a 0,87 a - - 6 b 26 b 

FAEM 5 Chiarasul 3103 a 29 b 2,76 c 80 b 2,44 c 0,88 a - - 13 a 26 b 

FAEM 4 Carlasul 3467 a 29 b 3,06 c 94 a 2,76 b 0,90 a - - 4 b 21 b 

Brisasul 3248 a 27 b 3,28 b 100 a 2,86 b 0,87 a - - 7 b 24 b 

Barbarasul 3278 a 28 b 2,80 c 80 b 2,46 c 0,88 a - - 6 b 25 b 

URS Fapa Slava 2891 b 28 b 2,55 c 81 b 2,22 c 0,88 a - - 13 a 32 a 

IPR Afrodite 3298 a 29 b 2,73 c 78 b 2,44 c 0,89 a - - 5 b 21 b 

UPFPS Farroupilha 3254 a 30 a 3,95 a 111 a 3,46 a 0,88 a - - 7 b 24 b 

UPFA Ouro 2771 b 30 a 3,78 a 105 a 3,28 a 0,87 a - - 10 a 27 a 

UPFA Gaudéria 2707 b 30 a 2,75 c 85 b 2,43 c 0,89 a - - 15 a 29 a 

PG= produtividade e grãos; MMG= massa de mil grãos; MP= massa da panícula; NGP= número de grãos da panícula; 

MGP= massa de grãos da panícula; ICP= índice de colheita da panícula (MGP/MP); DAE= dias após a emergência; AF= 

ano favorável ao cultivo; AI= ano intermediário ao cultivo; AD= ano desfavorável ao cultivo; AFN= área foliar necrosada. 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade de erro; 

60/75DAE= dias da primeira e segunda aplicação de fungicida após a emergência, respectivamente. 
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Tabela 25. Médias dos indicadores de produtividade e área foliar necrosada de cultivares de aveia 

com três aplicações de fungicida (60/75/90DAE).   

Cultivar 
PG MMG MP NGP MGP ICP AFN (%) 

(kg ha-1) (g) (g) (nº) (g) (g g-1) 60DAE 75DAE 90DAE 105DAE 

  Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

URS Altiva 3604 a 32 a 2,33 b 61 c 2,06 b 0,88 a - - - 20 b 

URS Brava 3399 a 30 b 3,19 a 89 a 2,85 a 0,88 a - - - 21 b 

URS Guará 3430 a 33 a 2,16 b 57 c 1,93 b 0,90 a - - - 20 b 

URS Estampa 2923 b 29 c 2,77 b 77 b 2,41 b 0,87 a - - - 22 b 

URS Corona 3622 a 33 a 3,23 a 83 a 2,91 a 0,90 a - - - 27 a 

URS Torena 3172 b 32 a 3,49 a 96 a 3,11 a 0,88 a - - - 24 a 

URS Charrua 3102 b 32 a 3,22 a 82 a 2,83 a 0,88 a - - - 20 b 

URS Guria 3282 b 31 b 3,03 a 88 a 2,72 a 0,90 a - - - 22 b 

URS Tarimba 3313 b 32 a 3,02 a 84 a 2,72 a 0,90 a - - - 27 a 

URS Taura 3296 b 31 b 2,70 b 79 b 2,47 b 0,91 a - - - 22 b 

URS 21 3005 b 32 a 2,76 b 75 b 2,45 b 0,89 a - - - 24 a 

FAEM 007 3449 a 30 b 3,23 a 97 a 2,91 a 0,90 a - - - 30 a 

FAEM 006 3596 a 30 b 3,02 a 80 b 2,70 a 0,89 a - - - 21 b 

FAEM 5 Chiarasul 3433 a 31 a 3,15 a 90 a 2,81 a 0,89 a - - - 27 a 

FAEM 4 Carlasul 3617 a 31 b 2,83 b 73 b 2,55 b 0,90 a - - - 20 b 

Brisasul 3593 a 29 c 2,60 b 86 a 2,36 b 0,90 a - - - 22 b 

Barbarasul 3504 a 29 c 3,19 a 98 a 2,86 a 0,90 a - - - 20 b 

URS Fapa Slava 3065 b 29 c 3,17 a 92 a 2,87 a 0,90 a - - - 26 a 

IPR Afrodite 3710 a 31 b 3,34 a 98 a 2,99 a 0,90 a - - - 16 b 

UPFPS Farroupilha 3474 a 31 b 3,02 a 82 a 2,68 a 0,89 a - - - 20 b 

UPFA Ouro 3127 b 31 b 3,42 a 98 a 3,01 a 0,88 a - - - 22 b 

UPFA Gaudéria 2970 b 30 b 3,32 a 85 a 2,99 a 0,90 a - - - 26 a 

PG= produtividade e grãos; MMG= massa de mil grãos; MP= massa da panícula; NGP= número de grãos da panícula; 

MGP= massa de grãos da panícula; ICP= índice de colheita da panícula (MGP/MP); DAE= dias após a emergência; AF= 

ano favorável ao cultivo; AI= ano intermediário ao cultivo; AD= ano desfavorável ao cultivo; AFN= área foliar necrosada. 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade de erro; 

60/75/90DAE= dias da primeira, segunda e terceira aplicação de fungicida após a emergência, respectivamente. 

 

O uso indiscriminado de agrotóxicos representa sérios riscos ao meio ambiente, devido à 

contaminação do solo e da água, comprometendo também a saúde pública (CARDOSO et al., 2017). 

Os riscos advindos do uso de agrotóxicos para sua saúde de trabalhadores rurais foram relatados em 

Viero et al. (2016). Silva et al. (2015), comentam que a redução do uso de fungicida é fundamental 
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para minimizar os riscos de contaminação ambiental e reduzir o nível de contaminação nos alimentos. 

No cultivo da aveia, o uso de fungicida é a forma mais rápida e eficiente de realizar o controle das 

doenças foliares (MARTINELLI, 2009). No entanto, esse cereal é usado na elaboração de alimentos 

“in natura”, deste modo, é fundamental o uso de técnicas de manejos e eficientes no uso de fungicida, 

visando a elaboração de grãos mais saudáveis à alimentação e com menor impacto ao ambiente 

(NERBASS JUNIOR et al., 2010; TORMEN et al., 2013). Neste contexto, A identificação de 

cultivares de aveia de elevado desempenho de produtividade de grãos e com maior resistência 

genética as doenças foliares contribui significativamente para um sistema de produção mais 

sustentável, permitindo a redução do uso de fungicida (SILVA et al., 2015). Destaca-se que, para 

reduzir os riscos de contaminação do grão, no cultivo da aveia, é decisivo que exista o maior intervalo 

possível entre a última aplicação de fungicida e a colheita.  

Nos resultados de análise conjunta entre os anos, a análise individual das variáveis evidencia reduzida 

variabilidade genética entre as cultivares de aveia, independente da condição de uso de fungicida, o 

que dificulta de certa forma, a identificação de cultivares desempenho superior. Desta forma, o 

desenvolvimento de técnicas de análise multivariada pode representar estratégia de identificação de 

cultivares de desempenho, tanto na recomendação aos agricultores como de indicação de cruzamentos 

promissores em programas de melhoramento, na geração de cultivares ajustadas a tecnologias mais 

sustentáveis. Nesta perspectiva, é preconizado que cultivares que evidenciam médias elevadas de 

produtividade com maior resistência genética as doenças e que estejam em grupos distintos de 

variabilidade podem representar cruzamento potencial no desenvolvimento de genótipos superiores 

(BERTAN et al., 2006; SILVA et al., 2007; CRUZ et al., 2012). Ressalta-se que, a grande maioria 

dos estudos de variabilidade genética de cultivares de aveia tratam de análises realizadas por ano 

agrícola. No entanto, um ano é sempre diferente do outro, modificando a capacidade de expressão do 

potencial genético das plantas e do progresso de evolução das doenças foliares.  
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Na perspectiva de identificação de cultivares de desempenho superior que seja mais independente da 

condição de ano agrícola, e que evidenciem grupos distintos para detecção da variabilidade genética, 

o uso de modelos de análise multivariada pode trazer resultados promissores. Na tabela 26, está 

apresentada a análise de contribuição relativa por análise multivariada a partir da matriz de distância 

generalizada pelo modelo de Mahalanobis. Esta técnica permite análise conjunta de todas as variáveis 

possibilitando identificar de forma conjunta as que mais contribuem para a variabilidade genética das 

cultivares de aveia nas condições de uso de fungicida.  Na tabela 26, foi observado que a contribuição 

relativa da produtividade de grãos na ausência e uma aplicação de fungicida foi pequena para 

diferenciação da variabilidade genética das cultivares. Nestas condições, a massa de panícula e massa 

de grãos de panícula mostraram maior contribuição sobre a variabilidade geral, comportamento 

também observado com duas aplicações de fungicida.  Com duas aplicações de fungicida, a 

produtividade de grãos, massa de mil grãos, número de grãos da panícula e área foliar necrosada aos 

105 dias mostram valores mais relevantes às condições de ausência e uma aplicação, inclusive, com 

similaridade de contribuição. Os resultados obtidos na tabela 21 e 26 mostram similaridade de 

contribuição das variáveis nas condições com duas e três aplicações de fungicida, principalmente pela 

produtividade de grãos, massa de mil grãos, número de grãos da panícula, massa de grãos da panícula 

e área foliar necrosada aos 105 dias de desenvolvimento, independente de duas ou três aplicações. 

Estes resultados indicam que as análises de agrupamento para definição da variabilidade genética por 

análise multivariada se tornam mais eficientes considerando duas e três aplicações de fungicida. Além 

disso, a formação dos grupos a partir da matriz de distância genética do modelo de Mahalanobis é 

potencialmente definido pelas variáveis mencionadas anteriormente. 
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Tabela 26. Contribuição relativa dos indicadores de produtividade e área foliar necrosada de 

cultivares de aveia, para a divergência genética avaliada pelo método de Singh. 

Variáveis 
SF   CF1(60DAE)   CF2(60/75DAE)   CF3(60/75/90DAE) 

�̅� DP S.j (%)   �̅� DP S.j (%)   �̅� DP S.j (%)   �̅� DP S.j (%) 

  Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

PG 1859 201,78 2,28   2590 188,22 4,55   3081 242,65 8,22   3349 239,25 14,54 

MMG 25,51 1,54 4,64   28,04 1,39 6,98   29,69 1,35 8,17   30,82 1,29 14,44 

MP 2,13 0,26 33,78   2,72 0,31 30,85   3,05 0,43 27,59   3,01 0,34 0,31 

NGP 70,51 15,83 5,92   81,89 9,29 6,25   88,96 13,67 8,81   84,09 11,14 13,9 

MGP 1,75 0,22 30,66   2,34 0,27 21,25   2,68 0,37 26,33   2,69 0,31 13,59 

ICP 0,82 0,01 3,51   0,86 0,01 3,54   0,88 0,01 1,52   0,89 0,01 1,07 

AFN60DAE 0,78 0,44 3,75   - - -   - - -   - - - 

AFN75DAE 5,00 3,8 7,23   2,3 1,16 6,81   - - -   - - - 

AFN90DAE 29,59 4,66 1,84   18,51 5,3 6,32   9,65 3,33 3,3   - - - 

AFN105DAE 58,67 7,64 6,40   36,91 7,16 6,54   25,71 2,91 8,82   22,66 3,30 13,03 

SF= sem fungicida; CF1= uma aplicação de fungicida; CF2= duas aplicações de fungicida; CF3= três aplicações de 

fungicida; 60DAE= dia da aplicação do fungicida após a emergência; 60/75DAE= dia da primeira e segunda aplicação 

de fungicida, respectivamente; 60/75/90DAE= dia da primeira, segunda e terceira aplicação de fungicida, 

respectivamente; AF= ano favorável ao cultivo; AI= ano intermediário ao cultivo; AD= ano desfavorável ao cultivo; DP= 

desvio padrão; S.j= contribuição relativa pelo método de Singh; PG= produtividade de grãos (kg ha-1), MMG= massa de 

mil grãos (g), MP= massa da panícula (g), NGP= número de grãos por panícula, MGP= massa de grãos por panícula (g), 

ICP= índice de colheita da panícula (g g-1), AFN= área foliar necrosada; DAE= dias após a emergência. 

 

O uso de análise de contribuição relativa permite identificar os caracteres que mais contribuem para 

a variabilidade total (ALVES, et al., 2010). Os mesmos autores ainda afirmam que, o maior interesse 

na estimativa da contribuição relativa consiste em descartar os caracteres de menor contribuição para 

a discriminação do material avaliado. A análise de contribuição relativa pelo método de Singh tem se 

apresentado como uma importante ferramenta, em estudos voltados à avaliação da divergência 

genética, auxiliando da identificação dos caracteres de maior contribuição na diferenciação e 

formação de grupos (MARIN et al. 2009; BASSO et al. 2012; PEREIRA et al. 2012; AZEVEDO et 

al., 2014).  

Na figura 9, do dendrograma, pela ligação média entre grupos na condição de duas aplicações de 

fungicida, o resultado da matriz de distância genética mostrou a formação de quatro grupos distintos 

de cultivares. Na figura 10, o dendrograma, na condição de três aplicações de fungicida, indicou a 
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formação de cinco grupos distintos. Além disso, quando considerado a análise de distância genética 

com agrupamentos pela técnica de Tocher, 7 e 8 grupos de cultivares foram obtidos com duas e três 

aplicações de fungicida, respectivamente. Por outro lado, quando considerado a diferenciação das 

cultivares apenas por análise univariada de médias, a grande maioria das variáveis evidenciou apenas 

duas classes distintas de cultivares.  

 

 

Figura 9. Dendrograma representativo da dissimilaridade genética entre 22 cultivares de aveia branca na presença de 

duas aplicações de fungicida, 1ª aos 60 e a 2ª aos 75 dias após a emergência, considerando os anos de cultivo 2015, 

2016 e 2017. Coeficiente de correlação cofenético r=0,66910, LM= ligação média DP= desvio padrão.  
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Figura 10. Dendrograma representativo da dissimilaridade genética entre 22 cultivares de aveia branca na presença de 

três aplicações de fungicida, 1ª aos 60, a 2ª aos 75 e a 3ª aos 90 dias após a emergência, considerando os anos de cultivo 

2015, 2016 e 2017. Coeficiente de correlação cofenético r=0,65465, LM= ligação média DP= desvio padrão. 

 

 

 

Tabela 27. Agrupamento das cultivares de aveia pelo método de Tocher, com base na matriz de 

distância de Mahalanobis (D2) obtida pelos indicadores de produtividade e área foliar necrosada. 

Grupo Cultivares 

 Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

 CF2(60/75DAE) 

I 
URS Altiva, URS Guará, URS Corona, URS Torena, URS Charrua, URS Guria, URS 

21 ,FAEM 5 Chiarasul,UPFPS Farroupilha, UPFA Ouro, UPFA Gaudéria. 

II FAEM 006, FAEM 4 Carlasul, Brisasul, Barbarasul, IPR Afrodite. 

III URS Estampa, URS Fapa Slava. 

IV URS Taura. 

V URS Brava. 

VI URS Tarimba. 

VII FAEM 007. 

 CF3(60/75/90DAE) 

I 
URS Brava, URS Torena, URS Guria, FAEM 006, FAEM 5 Chiarasul, FAEM 4 

Carlasul, Barbarasul, IPR Afrodite, UPFPS Farroupilha. 

II URS Altiva, URS Guará. 

III URS Tarimba, URS 21, UPFA Gaudéria, URS Fapa Slava. 

IV URS Charrua, UPFA Ouro. 

V URS Taura, FAEM 007. 
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VI Brisasul. 

VII URS Estampa. 

VIII URS Corona. 

CF2= duas aplicações de fungicida; CF3= três aplicações de fungicida; (60/75DAE)= dia da primeira e segunda aplicação de 

fungicida; (60/75/90DAE)= dia da primeira, segunda e terceira aplicação de fungicida, respectivamente; AF= ano favorável ao 

cultivo; AI= ano intermediário ao cultivo; AD= ano desfavorável ao cultivo. 

 

Os resultados apresentados pela formação dos dendrogramas e classes de Tocher em comparação a 

separação de grupos pela distribuição de médias, fortalecem a grande importância dos modelos de 

análise multivariada, possibilitando incrementar o número de grupos para melhor definição de 

diferenciação da variabilidade genética por análise conjunta. Destaca-se que na formação dos grupos 

por dendrogramas ou Tocher, as cultivares que se apresentam no mesmo grupo são similares entre si, 

porém, dissimilares em relação as cultivares presentes em outros grupos. A identificação das 

melhores cultivares para recomendação e uso nos programa de melhoramento genético, serão aquelas 

de maior produtividade de grãos (classe “a”) e menor área foliar necrosada (classe “b”) aos 90 e 105 

dias de desenvolvimento, independente das condições de uso de fungicida (Tabela 22, 23, 24 e 25) e 

que estejam distribuídos em grupos distintos dos dendrogramas e técnica de Tocher. 

Os resultados apresentados na tabela 28, mostram as seis cultivares de melhor expressão da 

produtividade e área foliar necrosada (Tabela 22, 23, 24 e 25). Portanto, ajustadas para recomendação 

de cultivo na perspectiva de redução de uso de fungicida. Na proposta de recomendação de 

cruzamentos promissores aos programas de melhoramento voltada a criação de genótipos com 

produtividade e mais ajustadas a redução de uso de fungicida, na tabela 28 está apresentada sugestões 

com esta perspectiva. Destaca-se pela formação do dendrograma com duas aplicações de fungicida 

(60/75DAE), que nenhuma das cultivares de melhores desempenho, citadas anteriormente, se 

apresentaram em grupos distintos, possivelmente mostrando que esta condição de uso de fungicida 

não tenha sido eficiente na separação dos grupos para estas cultivares. Esta hipótese é formulada pois, 

com três aplicações de fungicida (60/75/90DAE), houve separação de grupos entre essas cultivares. 

Por outro lado, na separação dos grupos por Tocher, seja 2 ou 3 aplicações de fungicida, grupos 

distintos entre estas cultivares foram observados. Na proposta de indicação das melhores 
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combinações de cruzamento aos programas de melhoramento da aveia, são recomendadas as 

cultivares que se apresentam em grupos distintos para ambas as técnicas de agrupamento. Desta 

forma, seguem as seguintes combinações (sim): URS Altiva x IPR Afrodite, URS Altiva x FAEM 4 

Carlasul, URS Altiva x URS Brava, URS Guará x FAEM 4 Carlasul, URS Guará x URS Brava, URS 

Guará x IPR Afrodite.  

Tabela 28. Cultivares com potencial de combinação por constituírem grupos distintos com melhor 

desempenho sobre a expressão da produtividade de grãos e área foliar necrosada. 

  URS Altiva URS Brava URS Guará FAEM 4 Carlasul IPR Afrodite 

Tocher 

CF2 (60/75DAE) 

UPFPS Farroupilha não sim não sim sim 

IPR Afrodite sim sim sim não   

FAEM 4 Carlasul sim sim sim     

URS Guará não sim       

URS Brava sim         

CF3 (60/75/90DAE) 

UPFPS Farroupilha sim não sim não não 

IPR Afrodite sim não sim não  

FAEM 4 Carlasul sim não sim    

URS Guará não sim      

URS Brava sim        

Dendrogramas 

CF2 (60/75DAE) 

UPFPS Farroupilha não não não não não 

IPR Afrodite não não não não  

FAEM 4 Carlasul não não não    

URS Guará não não      

URS Brava não        

CF3 (60/75/90DAE) 

UPFPS Farroupilha sim não sim não não 

IPR Afrodite sim não sim não  

FAEM 4 Carlasul sim não sim    

URS Guará não sim      

URS Brava sim        

CF2= duas aplicações de fungicida; CF3= três aplicações de fungicida; (60/75DAE)= dia da primeira e segunda aplicação de 

fungicida; (60/75/90DAE)= dia da primeira, segunda e terceira aplicação de fungicida, respectivamente. 

 

Na escolha de cultivares deve-se levar em consideração o seu potencial genético, tanto de 

produtividade como de resistência as doenças foliares. O conhecimento da divergência genética entre 



98 

 

as cultivares fornece parâmetros decisivos para a escolha das melhores cultivares. Deste modo, a 

estimativa a distância genética também possibilita selecionar genitores de interesse aos programas de 

melhoramento genético, indicando genótipos superiores e geneticamente dissimilares, com grande 

probabilidade de originarem híbridos de maior potencial produtivo (BENIN et al., 2003; SILVA et 

al., 2007).  Dentre as metodologias disponíveis para o estudo e identificação da divergência genética, 

destaca-se o modelo de Mahalanobis, como medida de dissimilaridade que fundamenta os métodos 

de agrupamentos tal como o dendrograma e de Tocher (SANTOS et al., 2012). Esses métodos se 

mostram eficientes na identificação da diversidade genética como foi verificado nos trabalhos com 

aveia (KUREK et al., 2002), trigo (BERTAN et al., 2006), milho (SIMON et al. 2012). Além desses, 

Reina et al (2014) utilizaram o método de agrupamento de tocher na formação de grupos pela 

divergência genética de cultivares de soja, na identificação de potenciais genótipos à produção de 

etanol. Ferreira Júnior et al. (2015) empregaram modelo de Mahalanobis na análise da diversidade 

genética em cultivares de soja na identificação de genitores promissores aos programas de 

melhoramento genético. A distância generalizada de Mahalanobis também foi utilizada no estudo da 

divergência genética em um conjunto de setenta e quatro genótipos de arroz para produção e seus 

caracteres contribuintes (SINGH et al., 2016). 

 

6.8. Conclusão 

O uso das técnicas de formação de dendrogramas e Tocher com base na Distância de Mahalanobis, 

se apresentam como ferramentas eficientes na identificação de grupos de cultivares de aveia pela 

discriminação da variabilidade genética na análise conjunta de safras agrícolas. A análise 

multivariada e técnicas de agrupamento em Cluster e Tocher em variáveis ligadas a área foliar 

necrosada e indicadores de produtividade de grãos permitem a recomendação de genitores potenciais 

para cruzamento em programas de melhoramento genético da aveia voltada à redução de uso de 

fungicida. No desenvolvimento de cultivares superiores à redução de uso de fungicida pela análise 

de médias e multivariada, recomendam-se as seguintes combinações: URS Altiva x IPR Afrodite, 
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URS Altiva x FAEM 4 Carlasul, URS Altiva x URS Brava, URS Guará x FAEM 4 Carlasul, URS 

Guará x URS Brava, URS Guará x IPR Afrodite. 
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7. Regressão linear múltipla e redes neurais artificiais na simulação da 

produtividade de grãos de aveia pela interação genótipos versus ambiente 

 

7.1. Objetivo 

Desenvolver a simulação da produtividade de grãos de cultivares de aveia via regressão linear 

múltipla e de técnias computacionais por rede neural artificial, durante os estádios de 

desenvolvimento da aveia envolvendo o momento e número de aplicações de fungicida, área foliar 

(total e necrosada) e condições meteorológicas durante o cultivo. Deste modo, prover um modelo de 

previsibilidade da produção pelos efeitos da interação genótipo x patógeno x ambiente, capaz de 

interpretar a relação entre grupos de resistência das cultivares de aveia, o progresso da doença e as 

condições meteorológicas potenciais, na busca de manejos mais eficiente à redução de agrotóxicos 

em alimentos à base de aveia. 

 

7.2. Hipótese  

A capacidade de interpretar os relacionamentos existentes entre duas ou mais variáveis explicativas 

com a principal, apresentado pelos modelos de regressão linear múltipla, pode possibilitar o 

desenvolvimento de um modelo simples e eficiente à simulação da produtividade de grãos de aveia. 

Portanto, possibilitando vincular os efeitos do uso de fungicida às diferentes variáveis controladas e 

não controladas que interferem sobre a produtividade. Além disso, a capacidade de generalização do 

conhecimento, apresentada nos modelos matemáticos por redes neurais artificiais, pode possibilitar o 

desenvolvimento de um modelo de simulação eficiente à predição da produtividade de grãos de aveia, 

expressando a relação entre o potencial genético das cultivares, o progresso das doenças foliares, 

condições meteorológicas e o impacto econômico sobre a produtividade 
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7.3. Meta 

Desenvolver e validar um modelo de simulação da produtividade de grãos de aveia por regressão 

linear múltipla e redes neurais artificiais, considerando o número de aplicações de fungicidas, área 

foliar (total e necrosada) e as condições meteorológicas nos estádios de desenvolvimento da cultura, 

e o impacto sobre a produtividade, independente de ano agrícola. Deste modo, realizar simulações 

para avaliação da resistência genética das cultivares de aveia frente a evolução dos patógenos nas 

condições de uso do fungicida e condições meteorológicas decisivas sobre o desenvolvimento da 

planta e dos fungos. 

 

7.4. Introdução 

A aveia branca é uma espécie de múltiplos propósitos, é caracterizada como uma espécie de estação 

fria, e vem assumindo um papel cada vez mais importante no sistema de produção do sul do Brasil, 

firmando como uma importante alternativa para produção de forragem, grãos, para a alimentação 

animal e humana e palhada para o sistema plantio direto (CRESTANI et. al., 2011; CONAB, 2017). 

O desempenho da cultura da aveia branca está diretamente associado às práticas de manejo, condições 

meteorológicas e doenças foliares durante o ciclo (PELUZIO et al., 2010). Um dos fatores que tem 

demandado atenção especial sobre essa cultura é a severidade das doenças foliares, as quais, quando 

não controladas podem comprometer até 100% da produção de grãos (ZHU; KAEPPLER, 2003; 

OLIVEIRA et al., 2014). Para amenizar os danos causados pelas doenças foliares sobre o cultivo 

desta espécie, os programas de melhoramento genético têm desenvolvido cultivares mais resistentes 

(SILVA et al., 2015). No entanto, as doenças foliares não são satisfatoriamente controladas por essas 

cultivares, devido à rápida evolução dos patógenos causadores (FOLLMANN et al., 2016). Deste 

modo, é fundamental o uso de fungicida, para o controle de tais doenças sobre essa cultura. No 

entanto, o consumo de aveia tem por base o produto “in natura”, que depois de descascado é 

direcionado a produção de farelo, farinha ou flocos, implicando em maiores cuidados no processo de 
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produção, principalmente no uso de agroquímicos para o controle das doenças fúngicas (VIERO et 

al., 2016).  

O desenvolvimento de modelos que permitam interpretar e simular a relação entre grupos de 

resistência genética das cultivares de aveia, progresso das doenças foliares, condições meteorológicas 

e manejo de fungicida, podem auxiliar na elaboração de manejos mais eficientes, com redução do 

número de aplicações de fungicida, e maior intervalo entre a última aplicação e a colheita de grãos. 

Neste contexto, o uso de técnicas de simulação via regressão linear múltipla e redes neurais artificiais 

podem representar modelos eficientes, apresentando muitas vezes superioridade na acurácia das 

estimativas das variáveis de interesse (SILVA, et al., 2016; CAMPOS et al., 2017; DORNELLES et 

al., 2018).  

O uso da modelagem matemática via regressão linear múltipla, quando aplicada nos sistemas de 

produção agrícola, permite extrair informações importantes à otimização do manejo, por meio da 

quantificação das variáveis que influenciam sobre a produtividade (SILVA, et al., 2016). A regressão 

linear múltipla possibilita o desenvolvimento de modelos de simulação eficientes, os quais podem 

auxiliar na otimização dos manejos agrícolas, tornando os sistemas mais produtivos e de 

comportamento previsível pelas condições apresentadas (PEREIRA et al., 2013). A eficiência dos 

modelos matemáticos gerados por regressão, estão diretamente associados a escolha das variáveis 

independentes mais expressivas sobre as variáveis dependentes (PRUNZEL et al., 2016). Nesse 

sentido, o uso da técnica StepWise é uma grande aliada, fornecendo métodos eficientes à identificação 

dessas variáveis (MAROLLI et al., 2017). A partir dessas informações, possibilita o desenvolvimento 

de modelos de simulação, capazes de prever rendimentos em função das condições apresentadas pelas 

plantas nos diferentes estádios de desenvolvimento (ROMITTI et al., 2017). 

 Mantai et al. (2016), fizeram uso da técnica StepWise na definição das variáveis a serem utilizadas 

no desenvolvimento de um modelo de simulação da produtividade de grãos de aveia por regressão 

linear múltipla, com as variáveis índice de colheita da panícula, dose do nitrogênio, número de grãos 
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na panícula, número de espiguetas por panícula. Steinmetz et al., (2013), empregaram regressão linear 

múltipla no desenvolvimento de uma modelo de simulação e predição da produção de grãos de arroz, 

considerando a radiação solar global e a temperatura mínima do ar.  

Souza et al. (2013), avaliaram por regressão linear múltipla, as relações hídricas e agrometeorológicas 

na estimativa da produtividade de grãos em trigo, sob diferentes sistemas de cultivo. O método de 

regressão linear múltipla também foi utilizado por Prabhu et al. (2003), no desenvolvimento de 

modelos de simulação da produtividade de arroz, considerando a severidade de brunose nas folhas e 

nas panículas.  

O uso de técnicas de simulação via redes neurais artificiais vem sendo utilizadas como alternativa aos 

modelos existentes (CAMPOS et al., 2017; DORNELLES et al., 2018). As redes neurais artificiais 

constituem um campo da ciência da computação ligado à inteligência artificial, o qual busca 

implementar modelos matemáticos que se assemelhem às estruturas neurais biológicas (SIQUEIRA-

BATISTA et al., 2014). Os modelos matemáticos, via rede neural artificial, possuem a capacidade de 

aprender e generalizar o conhecimento (ROCHA et al., 2011). O aprendizado de uma de rede neural 

artificial é realizado a partir da apresentação sucessiva de exemplos (amostras e medidas), esse 

processo permite a rede neural artificial extrair informações referente aos relacionamentos existentes 

entre as variáveis que influenciam em um determinado evento (SHEIKHTAHERI et al., 2014).  

A capacidade que as redes neurais artificiais possuem de generalizar o conhecimento com base nas 

informações extraídas possibilita fornecer resultados coerentes para dados não conhecidos 

(FERNANDES et al., 2010). Deste modo, torna possível o desenvolvimento de modelos de 

simulação, capazes de estimar resultados com base em características comuns identificadas nas 

variáveis de entrada. Com isto, pode-se aumentar a precisão, entender e otimizar as tecnologias de 

cultivo, simulando com precisão variáveis importantes em sistemas complexos que envolvem a 

produção vegetal (SOARES; DIAS; et al., 2015).  
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Estudos desta natureza, foram realizados por Teodoro et al. (2015), no desenvolvimento de um 

modelo de simulação para a identificação de genótipos de feijão com alta adaptabilidade e 

estabilidade fenotípica. Leal et al. (2015) avaliaram a eficácia da adoção de atributos do solo à 

produtividade de milho em modelos de simulação da produtividade por redes neurais artificiais. 

Soares et al. (2015) desenvolveram um modelo de simulação via rede neural artificial à estimativa da 

produtividade do milho, considerando o índice de área foliar, matéria verde total, altura da planta e o 

número de planta m-2. Vendruscolo et al. (2015), fizeram uso de redes neurais artificiais no 

desenvolvimento de um modelo para estimativa da altura de árvores de eucaliptos. 

 

7.5. Metodologia 

Nos desenvolvimento deste capitulo foram consideradas as variáveis: precipitação pluviométrica 

acumulada (Prec), temperatura mínima (Tmín), Temperatura máxima (Tmáx), temperatura média 

(Tméd), soma térmica acumulada (ST), número de aplicações de fungicida (NAP), percentual de área 

foliar necrosada (AFN), dias após a emergência no momento da avaliação da área foliar (DAE) e 

produtividade de grãos (PG).  

Os dados referentes às variáveis Prec, Tmín, Tmáx e Tméd, foram obtidos por meio da estação 

meteorológica automatizada, instalada a 200 metros do experimento, no Instituto Regional de 

Desenvolvimento Rural (IRDeR/UNIJUÍ) em 2015, 2016 e 2017. A variável ST foi obtida pelo 

somatório da diferença entre a temperatura média diária e a temperatura basal inferior ao 

desenvolvimento da cultura da aveia (4°C), no ciclo de cultivo, representada pela equação (52): 

 𝑆𝑇 = ∑
𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛

2
− 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙

𝑛

𝑖=1

 (52) 

Para a variável AFN%, foram consideradas as avaliações realizadas aos 60 dias após a emergência 

(ANF60DAE), aos 75 dias após a emergência (AFN75DAE), aos 90 dias após a emergência (AFN90DAE), 

e aos 105 dias após a emergência (AFN105DAE). A produtividade de grãos foi obtida pelas 3 linhas 
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centrais de cada parcela, no momento em que os grãos apresentavam umidade ao redor de 15%, em 

seguida, foram trilhadas em uma trilhadeira estacionária e direcionadas ao laboratório para correção 

da umidade de grãos para 13%, limpeza, medição e estimativa em kg ha-1.  

Na definição das variáveis potenciais para compor os modelos de regressão linear múltipla foi 

utilizada a técnica Stepwise. A partir daí, foram desenvolvidos dois modelos para a estimativa da 

produtividade de grãos, um considerando as variáveis: AFN, Prec, Tmín, Tmáx, Tméd, ST e DAE, e o 

outro considerando apenas as variáveis AFN e DAE. 

Para o desenvolvimento dos modelos de simulação via redes neurais artificiais à estimativa da 

produtividade de grãos de aveia, foi utilizado a toolbox neural network, disponibilizada no software 

Matlab. A arquitetura escolhida foi a Perceptron de múltiplas camadas, sendo composta por uma 

camada de entrada, uma camada escondida com dez neurônios e uma camada de saída com um 

neurônio. Para a função de ativação dos neurônios, foi definido a função tan-sigmóide (tansig), e o 

treinamento da rede foi realizado pelo algoritmo backpropagation com o método Levemberg-

Marquardt.  

Para o desenvolvimento dos modelos de simulação via redes neurais artificiais à estimativa da 

produtividade de grãos de aveia, foi utilizado a toolbox neural network, disponibilizada no software 

Matlab. A arquitetura escolhida foi a Perceptron de múltiplas camadas, sendo composta por uma 

camada de entrada, uma camada escondida com dez neurônios e uma camada de saída com um 

neurônio. Para a função de ativação dos neurônios, foi definido a função tan-sigmóide (tansig), e o 

treinamento da rede foi realizado pelo algoritmo backpropagation com o método Levemberg-

Marquardt.  

No processo de treinamento da rede neural artificial foram utilizadas como entrada as seguintes 

variáveis: NAP,  DAE, AFN%, Prec, Tmín, Tmáx, Tméd, e ST. Para a camada de saída (composta por 

apenas um neurônio) foi defino a variável PG. Os dados amostrais de saída (PG) foram normalizados 
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utilizando a seguinte equação: 𝑝𝑛 =
2(𝑝−𝑝𝑚𝑖𝑛)

𝑝𝑚𝑎𝑥−𝑝𝑚𝑖𝑛
− 1, em que: 𝑝𝑛 é o valor normalizado, adimensional; 

𝑝 é o valor de produtividade de grãos observado; 𝑝𝑚𝑖𝑛 é o menor valor de produtividade de grãos da 

amostra; e 𝑝𝑚𝑎𝑥 é o maior valor de produtividade de grãos da amostra. Esta normalização dos dados 

de saída se fez necessário devido ao fato que a função de ativação definida para o neurónio na camada 

de saída fornece valores nesse intervalo. Os dados amostrais (entrada e saída), foram divididos 

aleatoriamente em 70% para o treinamento, 15% para testes e 15% para validação. Ao final deste 

processo foram gerados 23 modelos de simulação, sendo um modelo de simulação para cada cultivar 

e um modelo geral envolvendo todas as cultivares. 

 

7.6. Modelo Matemático 

 

7.6.1. Regressão Linear Múltipla 

A análises de regressão linear múltipla permite estabelecer a relação funcional entre uma variável 

dependente e outras independentes. O problema estatístico básico na análise de regressão será estimar 

os parâmetros do modelo adotado, apresentar testes de significância para estes parâmetros e analisar 

a adequação do modelo por meio do coeficiente de determinação (CRUZ, 2006).  

As equações de regressão linear múltipla são da forma:   

 𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1𝑖 + 𝑏2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝑏𝑝𝑋𝑝𝑖 + 𝜀𝑖 (53) 

onde 𝑋𝑝 é a p-ésima variável observada, 𝑏𝑝 o coeficiente associado à p-ésima variável e, 𝜀 = 𝑌 −

�̂� = 𝑌 − 𝑏0 − 𝑏1𝑋1 − ⋯ − 𝑏𝑝𝑋𝑝 é o erro. 

Sob a forma matricial: 

𝑌 = [

𝑌1

𝑌2…
𝑌𝑛

] ; 𝑋 = [

1 𝑋11 𝑋21 … 𝑋𝑝1

1 𝑋12 𝑋22 … 𝑋𝑝2
…
1

…
𝑋1𝑛

…
𝑋2𝑛

…
…

…
𝑋𝑝𝑛

] ;  𝑏 = [

𝑏0

𝑏1…
𝑏𝑝

]   𝑒  𝜀 = [

𝜀1

𝜀2…
𝜀𝑛

] 
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 A partir destas matrizes, obtêm-se: 

 Valor dos coeficientes de regressão, estimado por: 

 �̂� = (𝑋′𝑋)1𝑋′𝑌  (54) 

 Variância do coeficiente de regressão, obtida a partir da matriz de covariância do vetor de 

coeficientes de regressão, dada por: 

 𝐶�̂�𝑣(�̂�) = (𝑋′𝑋)−1�̂�2 (55) 

em que; 

 �̂�2 =
(𝑌 − 𝑋�̂�)

′
(𝑌 − 𝑋�̂�)

𝑛 − 𝑝 − 1
 (56) 

 

 Teste de hipótese: 

A hipótese  𝐻0: 𝛽𝑖 = 0   𝑣𝑠  𝐻𝐴: 𝛽𝑖 ≠ 0  é avaliada por meio de, 

 
𝑡 =

�̂�𝑖 − 𝛽𝑖

√�̂�(𝛽�̂�)

 
(57) 

 

A análise da variância da regressão linear múltipla é feita conforme o esquema: 

 

 

Tabela 29. Análise de variância da regressão linear múltipla 

FV GL SQ QM F 

Regressão p 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 𝑄𝑅 𝑄𝑅/𝑄𝐷 

Desvio n-p-2 𝑆𝑄𝐷𝑒𝑠 𝑄𝐷  

Total n-1 𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙   

n: número de equações e p: número de parâmetros 
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em que: 

 

 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 = �̂�′𝑋′𝑌 − 𝐶 (58) 

 

 𝑆𝑄𝐷𝑒𝑠 = 𝑌′𝑌 − �̂�′𝑋′𝑌 (59) 

 

 𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑌′𝑌 − 𝐶 (60) 

 

O coeficiente de determinação é estimado pela seguinte expressão: 

 𝑅2 =
𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔. 100

𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 (61) 

Calcula-se o coeficiente de determinação ajustado, por meio de: 

 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡.
2 = 1 − (1 − 𝑅2)

(𝑛 − 1)

𝑛 − 𝑝 − 1
 (62) 

 

 

7.6.2. Rede Neural Artificial 

As redes neurais artificiais são modelos matemáticos voltado ao aprendizado de máquina. A 

expressão “rede neural” é motivada pela criação de um modelo que possibilite a representação 

simplificada de um cérebro humano, capaz de reconhecer, associar e generalizar padrões, seja de 

comportamento linear ou não linear (McCULLOCH & PITTS, 1943). A unidade básica de 

processamento das redes neurais são os neurônios artificiais, estes por sua vez, representam de forma 

simplificada o comportamento e as funções dos neurônios biológicos por meio de uma estrutura 

lógico-matemática. 

Na estrutura do neurônio artificial, os dendritos do neurônio biológico foram substituídos 

por entradas, cujas ligações com o corpo celular artificial são realizadas através de elementos 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814614018597#b0135
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chamados de peso (simulando as sinapses); os estímulos captados pelas entradas são processados 

pela função de soma; e o limiar de disparo do neurônio biológico foi substituído pela função de 

transferência (Silva et al., 2010). Na figura 11 é apresentado o modelo matemático de um neurônio 

artificial.  

 

Figura 11. Neurônio Artificial (Silva et al., 2010) 

Na figura 11, verifica-se que o neurônio artificial é constituído de sete elementos básicos conforme 

descrito por (SILVA et al., 2010), ou seja: 

a) Sinais de entrada {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} 

São sinais ou medidas advindas do meio externo e que representam os valores assumidos pelas 

variáveis de uma aplicação específica. Os sinais de entrada são usualmente normalizados visando 

incrementar a eficiência computacional dos algoritmos de aprendizagem; 

b) Pesos sinápticos {𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛} 

São os valores que servirão para ponderar cada uma das variáveis de entrada da rede, permitindo-se 

quantificar as suas relevâncias em relação à funcionalidade do respectivo neurônio; 

c) Combinador linear { ∑ }  

Sua função é agregar todos os sinais de entrada que foram ponderados pelos respectivos pesos 

sinápticos a fim de produzir um valor de potencial de ativação; 

d) Limiar de ativação {𝜃} 
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É uma variável que especifica qual será o patamar apropriado para que o resultado produzido pelo 

combinador linear possa gerar um valor de disparo em direção à saída do neurônio; 

e) Potencial de ativação {𝑢} 

É o resultado produzido pela diferença do valor produzido entre o combinador linear e o limiar de 

ativação. Se tal valor é positivo, ou seja, se 𝑢 ≥ 𝜃 então o neurônio produz um potencial excitatório, 

caso contrário, o potencial será inibitório; 

f) Função de ativação {𝑔} 

Seu objetivo é limitar a saída do neurônio dentro de um intervalo de valores razoáveis a serem 

assumidos pela própria imagem funcional; 

g) Sinal de saída {𝑦} 

É o valor final produzido pelo neurônio em relação a um determinado conjunto de sinais de entrada, 

podendo ser também utilizado por outros neurônios que estão sequencialmente interligados.  

As expressões matemáticas (64) e (65), sintetizam o resultado produzido pelo neurônio artificial. 

 𝑢 = ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 − 𝜃 (63) 

 

 𝑦 = 𝑔(𝑢) (64) 

 

A saída dos neurónios são modeladas e limitadas à um valor finito pela função de ativação. 

Dependendo do objetivo do problema modelado, os neurônios podem possuir diferentes funções de 

ativação para cada camada. Algumas funções empregadas são: logística 𝑔(𝑢) =
1

1+𝑒−𝛽.𝑢
 ,  tangente 

hiperbólica 𝑔(𝑢) =
1−𝑒−𝛽.𝑢

1+𝑒−𝛽.𝑢
 , a gaussiana 𝑔(𝑢) = 𝑒

 
−(𝑢−𝑒)

2𝜎2  e função linear 𝑔(𝑢) = 𝑢. 
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Uma rede neural artificial pode ser composta por um ou vários neurônios artificiais interconectados 

que processam as informações, podendo estar distribuídos em uma ou mais camadas (Silva et al., 

2010). Os autores ainda mencionam que, uma rede neural artificial com múltiplas camadas pode ser 

dividida em três partes, denominadas de camadas, as quais são nomeadas da seguinte forma: 

Camada de entrada: fornece um vetor de entrada, responsável pelo recebimento de informações, 

sinais, características ou mediações advindas do meio externo, sendo que tais entradas (amostras ou 

padrões) são geralmente normalizadas em relação às faixas de variações dinâmicas produzidas pelas 

funções de ativação. Esta normalização implica numa melhor precisão numérica frente às operações 

matemáticas realizadas pela rede. 

Camadas escondidas, intermediárias, ocultas ou invisíveis:  são aquelas compostas de neurônios que 

possuem a responsabilidade de extrair as características associadas ao processo ou sistema a ser 

inferido. Quase todo o processo interno da rede é realizado nessas camadas. 

Camada de saída: esta camada também é constituída de neurônios, sendo responsável pela produção 

e apresentação dos resultados finais da rede, os quais são advindos dos processamentos efetuados 

pelos neurônios das camadas anteriores. 

As redes de camadas múltiplas são constituídas pela presença de uma ou mais camadas escondidas 

de neurônios (Figura 12): 
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Figura 12. Exemplo de Rede de camadas múltiplas (Silva et al., 2010) 

 

A Figura 12, ilustra uma rede de camadas múltiplas formada por uma camada de entrada composta 

por um vetor de tamanho n, duas camadas neurais escondidas constituídas respectivamente de 𝑛1 e 

𝑛2 neurônios, e uma camada neural de saída composta por m neurônios representando os respectivos 

valores de saída da aplicação. 

Entre os principais tipos de redes com arquiteturas de camadas múltiplas se encontra o Perceptron 

multicamadas (multilayer Perceptron – MLP) e as redes de base radial (radial basis function – RBF), 

cujos os algoritmos de aprendizado utilizados em seus processos de treinamento são, respectivamente, 

baseados na regra delta generalizada e na regra delta/competitiva. 

 

7.6.2.1. Rede Neural Artificial Perceptron Multicamadas (PMC) 

Idealizado por Rosenblatt (1958) o Perceptron é a forma mais simples de configuração de uma rede 

neural artificial, cujo propósito focava em implementar um modelo computacional inspirado na 

retina, objetivando-se então um elemento de percepção eletrônica de sinais. Além disso, a rede 

Perceptron de múltiplas camadas é a arquitetura de redes neurais artificiais mais utilizada. Sua 

popularidade é atribuída ao fato de que tem sido aplicada com sucesso a uma grande variedade de 
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problemas de processamento de informação, incluindo classificação de padrões, aproximação de 

funções e previsão de séries temporais.  

A aprendizagem ocorre pela implementação de algoritmos, e através de iterações modificam os pesos 

sinápticos de uma forma ordenada a fim de produzir uma saída aproximada da saída real, esta 

atividade é definida como Treinamento ou Aprendizado. O algoritmo de aprendizado aplicado no 

treinamento das redes Perceptron multicamadas (PMC) é denominado backpropagation ou algoritmo 

de retropropagação do erro (Silva et al., 2010). 

 

7.6.2.2. Algoritmo Backpropagation 

Criado por Rumelhart, Hinton e Williams em 1986 (Haykin, 2001), pela generalização da regra de 

aprendizado “Widrow-Hoff”, introduzida por Bernard Widrow e Marcian Hoff em 1960-1962 para 

redes do tipo feedfoward perceptron. 

A regra de aprendizado “Widrow-Hoff” também é conhecida como “Regra Delta” — LMS 

(minimização do erro médio quadrático) — que ajusta os pesos das 30 conexões entre os neurônios 

da rede de acordo com o erro, ou seja, esta regra por objetivo encontrar um conjunto de pesos e 

polarizações que minimizem a função erro. 

Além do algoritmo backpropagation, existem vários algoritmos de aprendizado, também chamados 

de regras de aprendizado, dentre eles podemos destacar o algoritmo de aprendizado Levenberg 

Marquardt, que se utiliza de uma aproximação pelo método de Newton, o algoritmo do gradiente 

descendente, que é utilizado pelo algoritmo backpropagation, algoritmos competitivos, que se 

caracterizam pelas conexões laterais dos neurônios com seus vizinhos, estabelecendo uma 

competição entre os neurônios, utilizados em redes Hopfield e Kohonen.  

Devido a sua eficiência, algoritmo backpropagation é o mais utilizado entre os algoritmos de 

treinamento de rede. Baseado no princípio de aprendizado por correção de erro, no qual o erro é 
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retropropagado da camada de saída para as camadas intermediárias da rede neural. Pode-se dividir o 

algoritmo em dois passos: o forward e backward e o reverso. No passo forward o vetor de entrada é 

apresentado para a rede e propagado para determinar os valores da saída. A seguir, o vetor de saída 

produzido pela rede é comparado com o vetor de saída desejado, resultando num sinal de erro. Na 

fase backward o erro obtido é retropropagado através da rede para permitir o ajuste dos pesos. Este 

processo é repetido até que a rede responda, para cada vetor de entrada, com um vetor de saída com 

valores suficientemente próximos dos valores desejados (Ooyen and Nienhuis, 1992; Rumelhart at 

al., 1986). 

Para a formulação matemática do backpropagation, algumas notações são fixadas. Considerando uma 

rede perceptron de múltiplas camadas, a contagem de camadas é feita a partir da saída para a entrada. 

Assim, a camada 0 é relativa aos neurônios de saída, a 1 é relativa à última camada escondida, a 2 à 

penúltima camada escondida e assim por diante. Os parâmetros de um neurônio podem ser definidos 

como a seguir. 

𝑦 𝑖
𝑘  – saída do neurônio i da camada k; 

𝑤𝑖𝑗
𝑘  – peso sináptico de posição j do i-ésimo neurônio da k-ésima camada. 

O primeiro passo do algoritmo é o cálculo do erro quadrático. Em uma iteração t do treinamento, 

sendo 𝑦𝑖
0(𝑡) o conjunto de saídas obtido no forward passa para o i-ésimo neurônio de saída e 𝑦𝑑𝑖(𝑡) 

o conjunto de saídas esperadas, calcula-se o erro quadrático da saída 𝐸𝑖
0(𝑡) com a equação : 

         𝐸𝑖
0(𝑡) =

(𝑦𝑑𝑖(𝑡) − 𝑦𝑖
0(𝑡))2

2
 (65) 

Com o valor do erro quadrático, pode-se calcular o gradiente usado no ajuste do peso 𝑤𝑖𝑗
0 (𝑡) com a 

equação abaixo, usando também o valor de entrada para este peso𝑦1𝑗(𝑡). A derivada de 𝑦𝑖
0 mostrada 

na equação é a derivada da função de ativação do neurônio em relação ao somatório das entradas 

ponderadas pelos pesos. 
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 𝑉𝐸𝑖
0(𝑡) =

𝜕𝐸𝑖
0(𝑡)

𝜕𝑤𝑖𝑗
0 (𝑡)

= (𝑦𝑑𝑖(𝑡) − 𝑦𝑖
0(𝑡))x (𝑦𝑖

0(𝑡))′x 𝑦𝑗
1(𝑡) (66) 

 

 

Assim, o cálculo do valor atualizado do peso 𝑤𝑖𝑗
0 (𝑡 + 1) pode ser calculado pela equação  

 𝑤𝑖𝑗
0 (𝑡 + 1) = 𝑤𝑖𝑗

0 (𝑡) − 𝜂 x ∇𝐸𝑖
0(𝑡) (67) 

onde 𝜂 é a taxa (ou passo) de aprendizado. 

Para calcular os pesos dos neurônios da camada escondida, é necessário calcular um novo gradiente 

a partir do erro quadrático correspondente à essa camada. O cálculo do novo erro quadrático é 

definido pela equação a seguir. 

 𝐸𝑗
1(𝑡) =

(∑ 𝐸𝑖
0(𝑡)𝑚

𝑖=1 )2

2
 (68) 

O gradiente então é calculo pela equação: 

 𝑉𝐸𝑖
0(𝑡) =

𝜕𝐸𝑗
1(𝑡)

𝜕𝑤𝑗𝑘
1 (𝑡)

= (∑ 𝐸𝑖
0(𝑡)

𝑚

𝑖=1

) x (𝑦𝑗
𝑖(𝑡))

′
x 𝑦𝑘

2(𝑡) (69) 

Assim, o novo peso sináptico 𝑤𝑗𝑘
1 (𝑡 + 1) pode ser calculado pela equação: 

 𝑤𝑗𝑘
1 (𝑡 + 1) = 𝑤𝑗𝑘

1 (𝑡) − 𝜂 x ∇𝐸𝑗
1(𝑡) (70) 

O exemplo aqui exposto pode ser aplicado em um número qualquer de camadas, desde que sejam 

compostas por neurônios com função de ativação diferenciáveis. 
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7.7. Resultados 

Na tabela 30 de estatística descritiva, está apresentado os valores de mínimo, médio e máximo da 

área foliar necrosada, dos indicadores meteorológicos e de produtividade de grãos, independente da 

condição de ano desfavorável (AD), favorável (AF) e intermediário (AI) de cultivo. Tanto a 

produtividade quanto a área foliar necrosada foram obtidas considerando diferentes condições de uso 

de fungicida, embora as condições meteorológicas sejam comuns para ambas as variáveis. Destaca-

se a evolução mais significativa de área foliar necrosada aos 90 e 105 dias após a emergência (DAE), 

com redução das médias ao longo do número de aplicações. Estes resultados vem ao encontro dos 

obtidos pela produtividade de grãos, pois, o maior controle da necrose foliar pelas doenças é obtido 

com o aumento do número de aplicações, embora as condições com duas e três aplicações mostram 

tendência de aproximação dos valores, indícios da que o uso de fungicida aos 90 dias pode representar 

eficiência de controle, e mantendo longo intervalo de tempo entre a colheita e a última aplicação de 

fungicida. Este detalhamento de valores mínimo, médio e máximo de produtividade de grãos com 

área foliar com área foliar necrosada é apresentado na tabela 31 para cada cultivar de aveia. De modo 

geral, destacam-se as cultivares URS Altiva, URS Corona, FAEM 4 Carlasul e IPR Afrodite com 

produtividade de grãos superior a 3600 kg ha-1 independente da condição de ano agrícola, ou seja, 

próximo a expectativa de produtividade deseja de 4000 kg ha-1, independente de safra agrícola. 

Destaca-se que as informações apresentadas nas tabelas 30 e 31, representam dados reais obtidos das 

condições de experimentação e serão base para comparação e validação dos modelos de regressão 

linear múltipla e de redes neurais artificiais 
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Tabela 30. Análise descritiva dos valores de produtividade de grãos e área foliar necrosada das 

cultivares de aveia e das variáveis meteorológicas. 

DAE 
Estatística Fungicida/AFN(%)   Prec Tmín Tmáx Tméd ST 

Descritiva SF CF1 CF2 CF3   (mm) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 

 (2015+2016+2017+Cultivares)  (2015+2016+2017)  

60 

Mínima 0 - - -  128 8,2 20,7 14,8 647 

Média 0,8 - - -  232 9,5 22,2 15,8 711 

Máxima 5,2 - - -   440 10,6 24,2 17,1 789 

75 

Mínima 0 0 - -  139 8,5 21,7 15,1 829 

Média 5 2,3 - -  279 10,4 23 16,7 952 

Máxima 38,8 16,1 - -   454 11,9 24,9 18 1052 

90 

Mínima 0,8 0,3 0 -  208 8,7 21,7 15,2 1007 

Média 29,6 18,5 9,7 -  342 10,7 23,1 16,9 1161 

Máxima 83,3 65 45,8 -   527 11,9 25,2 18,4 1300 

105 

Mínima 2 1,2 0,6 0,1  306 8,5 21,7 15,3 1192 

Média 58,7 36,9 25,7 22,7  457 10,7 23,1 16,9 1355 

Máxima 100 100 79,5 72,5   561 12 25,2 18,6 1535 

Estatística Condição de Fungicida/PG (kg ha-1) 

Descritiva SF CF1(60DAE) CF2(60/75DAE) CF3(60/75/90DAE) 

  (2015+2016+2017+Cultivares) 

Mínima 458 1067 1293 1510 

Média 1860 2590 3081 3349 

Máxima 4427 5173 3081 5635 

DAE= dias após a emergência; AFN= área foliar necrosada; Prec= precipitação pluviométrica acumulada; Tmín= 

temperatura mínima; Tmáx= temperatura máxima; Tméd= temperatura média; ST= soma térmica; SF= sem fungicida; 

CF1= com uma aplicação de fungicida realizada aos 60 dias após a emergência; CF2= com duas aplicações de fungicida, 

1ª aos 60 e 2ª aos 75 dias após a emergência; CF3= com 3 aplicações de fungicida, 1ª aos 60, 2ª aos 75 e 3ª aos 90 dias 

após a emergência; PG= produtividade de grãos. 

 

 

Tabela 31. Análise descritiva dos valores de produtividade de grãos e área foliar necrosada das 

cultivares de aveia. 

Cultivar 
Estatística 

Descritiva  

  Fungicida/PG (kg ha-1)   Fungicida/AFN105DAE (%) 

  SF CF1 CF2 CF3   SF CF1 CF2 CF3 

   Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

URS Altiva 

Mínimo  1022 1688 1749 1899  7 6 2 0 

Médio  2105 2655 3273 3604  58 33 22 20 

Máximo  3117 3721 4822 4722  99 66 59 59 

URS Brava 

Mínimo  958 1379 1752 1755  6 5 2 2 

Médio  1850 2643 3084 3399  53 30 24 21 

Máximo  3628 4127 4402 4574  99 76 65 60 

URS Guará 
Mínimo  952 1475 1725 1967  6 4 4 0 

Médio  2059 2629 3135 3430  60 32 25 20 
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Máximo  3739 4523 4578 4800  99 73 65 60 

URS Estampa 

Mínimo  757 1221 1293 1510  9 6 6 2 

Médio  1870 2477 2684 2924  47 33 31 22 

Máximo  3489 3798 3905 4112  100 73 72 62 

URS Corona 

Mínimo  733 1703 2286 2294  7 3 1 0 

Médio  1888 2978 3410 3622  69 51 23 27 

Máximo  4021 5093 5341 5349  100 100 62 61 

URS Torena 

Mínimo  732 1395 2017 2207  3 1 1 0 

Médio  1689 2483 2962 3172  57 37 28 24 

Máximo  3186 3770 4411 4671  99 72 66 57 

URS Charrua 

Mínimo  790 1366 1962 1725  13 3 2 0 

Médio  2061 2770 3097 3102  60 30 24 20 

Máximo  3997 4250 4398 4338  99 67 62 59 

URS Guria 

Mínimo  990 1494 1862 2468  6 2 1 0 

Médio  1803 2564 2991 3282  56 31 27 22 

Máximo  2512 3583 3699 4012  98 74 72 65 

URS Tarimba 

Mínimo  764 1132 1311 1725  14 8 4 2 

Médio  1871 2295 2821 3313  58 36 29 27 

Máximo  3597 4117 4511 4977  99 72 71 67 

URS Taura 

Mínimo  814 1556 1829 2141  9 4 1 0 

Médio  1387 2347 2757 3296  67 32 24 22 

Máximo  2487 3688 4525 5195  99 68 59 57 

URS 21 

Mínimo  810 1788 1788 1847  11 3 2 0 

Médio  1963 2561 2894 3005  60 38 28 24 

Máximo  3731 3921 3991 4109  99 91 71 66 

FAEM 007 

Mínimo  458 1067 2245 2267  11 4 4 1 

Médio  1889 2609 3410 3449  66 49 27 30 

Máximo  3921 4456 5233 5069  99 84 71 69 

FAEM 006 

Mínimo  583 1784 2244 2386  14 9 2 1 

Médio  1850 2696 3248 3596  72 47 26 21 

Máximo  3816 4119 4387 4902  100 79 73 56 

FAEM 5 Chiarasul 

Mínimo  623 1117 2028 2166  4 3 1 1 

Médio  1714 2332 3103 3433  66 44 26 27 

Máximo  3245 4088 4068 4301  100 72 72 69 

FAEM 4 Carlasul 

Mínimo  1232 2113 2668 2974  2 2 1 0 

Médio  2258 2920 3467 3617  59 33 21 20 

Máximo  4101 4427 4376 4750  99 67 54 50 

Brisasul 

Mínimo  849 1493 1850 1890  5 2 1 1 

Médio  1819 2583 3248 3593  47 34 24 22 

Máximo  3543 3941 4487 5327  99 66 62 57 

Barbarasul 

Mínimo  638 1514 1582 1855  3 3 1 1 

Médio  1753 2586 3278 3504  63 51 25 20 

Máximo  3667 4568 4682 5121  99 90 64 58 

Fapa Slava Mínimo  844 1490 1895 2217  28 6 3 0 
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Médio  1408 2328 2891 3065  60 42 32 26 

Máximo  2441 3671 3921 3888  99 77 73 63 

IPR Afrodite 

Mínimo  488 1480 2231 2353  4 3 2 0 

Médio  1954 2671 3298 3710  66 33 21 16 

Máximo  4427 5173 5064 5635  100 60 58 53 

UPFPS Farroupilha 

Mínimo  1078 2225 2210 2343  7 6 3 2 

Médio  2045 2892 3254 3474  56 34 24 20 

Máximo  3725 4027 4471 4672  99 73 66 60 

UPFA Ouro 

Mínimo  1045 1632 1844 2190  8 4 4 0 

Médio  1786 2440 2772 3127  46 30 27 22 

Máximo  3167 3421 3779 3981  99 89 73 64 

UPFA Gaudéria 

Mínimo  1078 1727 1654 1972  4 3 2 1 

Médio  1887 2522 2707 2970  44 31 29 26 

Máximo  3253 3769 3892 3887  99 82 79 72 
PG= produtividade de grãos; AFN105DAE(%) = área foliar necrosada avaliada aos 105 dias após a emergência; SF= sem 

fungicida; CF1= com uma aplicação de fungicida realizada aos 60 dias após a emergência; CF2= com duas aplicações de 

fungicida, 1ª aos 60 e 2ª aos 75 dias após a emergência; CF3= com 3 aplicações de fungicida, 1ª aos 60, 2ª aos 75 e 3ª aos 

90 dias após a emergência; AD= ano desfavorável ao cultivo; AI= ano intermediário ao cultivo; AF= ano favorável ao 

cultivo. 

 

 

Na tabela 32, está apresentado os valores de quadrado médio para identificação de variáveis 

potenciais pelo modelo de regressão parcial da técnica stepwise, servindo como referência das 

variáveis validadas para o desenvolvimento de modelos de regressão linear múltipla. Os resultados 

obtidos da validação destas variáveis também serão as que representarão a entrada de construção das 

redes neurais artificiais para simulação da produtividade de grãos. Portanto, na tabela 32, 

independente da cultivar analisada, todas as variáveis meteorológicas, do ciclo de desenvolvimento e 

área foliar necrosada foram significativas, correspondendo a variáveis potenciais para o 

desenvolvimento destes modelo de simulação. 
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Tabela 32. Valores de quadrado médio na identificação de variáveis potencias pela técnica Stepwise 

para o desenvolvimento de um modelo de regressão múltipla à estimativa da produtividade de grãos. 

Cultivar 

Quadrado Médio/Modelo Stepwise 

Prec. Tmín Tméd Tmáx ST Ciclo AFN 

(mm) (°C) (°C) (°C) (ºC) (DAE) (%) 

Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

URS Altiva 615214* 10618239 1212657* 21063160* 8022634* 62137929 16255910* 

URS Brava 518611* 5718415* 2879882* 5341338* 19830963* 16974347* 28078610* 

URS Guará 170448* 3951223* 1894435* 3458150* 13587363* 10779019* 21365684* 

URS Estampa 326142* 1468615* 11944502* 156548* 4121875* 2958305* 61199020* 

URS Corona 4623011* 14160970* 1226841* 1817263* 21019788* 6018703* 21140882* 

URS Torena 393321* 3228255* 1570927* 2980820* 12223989* 9975016* 18146267* 

URS Charrua 194329* 4285030* 2298389* 4014042* 11577929* 9153214* 17380260* 

URS Guria 1151625* 9224358* 534895* 21380706* 7858480* 1285491* 10759833* 

URS Tarimba 267326* 4961290* 2322930* 4213891* 14823227* 11926447* 17741658* 

URS Taura 278008* 46692217* 1832541* 3512581* 9354821* 16843291* 10399869* 

URS 21 379356* 16520831* 431680* 14374486* 9254332* 7562819* 13708430* 

FAEM 007 507495* 122152541* 264832* 5611354* 31187111* 3546891* 15926205* 

FAEM 006 468412* 31885036* 1025504* 19046428* 16939321* 13113933* 35219709* 

FAEM 5 Chiarasul 107114* 32313969* 223664* 2422963* 22374877* 18373660* 43633799* 

FAEM 4 Carlasul 1588189* 33781370* 6248672* 1244131* 4081213* 14080120* 11406144* 

Brisasul 989468* 10168594* 6059842* 9494986* 23097111* 20159263* 28482102* 

Barbarasul 829222* 8827394* 2186611* 4408616* 22090905* 17240994* 41507214* 

URS Fapa Slava 523531* 9772140* 17582816* 135462* 13311204* 10735993* 25837768* 

IPR Afrodite 46845* 8211889* 4150134* 6335573* 22265600* 17162853* 37296506* 

UPFPS Farroupilha 134907* 4718849* 2254348* 3968430* 17792499* 15138901* 25745628* 

UPFA Ouro 545412* 9421208* 5717775* 9924173* 7364193* 6449470* 9617580* 

UPFA Gaudéria 2540867* 2313156* 51297614* 795237* 7742123* 4821461* 1825859* 

Geral 1774526* 75417408* 36197508* 60089140* 307038323* 261383674* 479545367* 
Prec= precipitação pluviométrica acumulada; Tmín= temperatura mínima; Tmáx= temperatura máxima; Tméd= 

temperatura média; ST= soma térmica; AFN= área foliar necrosada; AD= ano desfavorável ao cultivo; AI= ano 

intermediário ao cultivo; AF= ano favorável ao cultivo; * = significativo pelo teste F a 5% de probabilidade de erro; 

DAE= dias após a emergência. 
 

A eficiência dos modelos de simulação via regressão linear múltipla, está diretamente relacionado 

com a escolha das variáveis mais representativas (MAROLLI et al., 2017). Segundo Leal et al., 

(2015), é fundamental identificar os principais componentes para uma estimativa eficiente da 

produtividade de grãos. Neste sentido, o método stepwise permite selecionar essas variáveis com 

maior capacidade explicativa, permitindo chegar a um modelo mais reduzido com eficiência na 

simulação (ALMEIDA et al., 2016). Este método sugere que se considere uma variável como 

explicativa atendendo ao acréscimo no coeficiente de determinação, resultante da sua inclusão no 
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modelo de regressão linear múltipla (MANTAI et al., 2016). A utilização deste método leva, à partida, 

à exclusão do modelo de algumas variáveis inicialmente definidas, devido à reduzida importância 

que apresentam (RIBEIRO & JORGE, 2014) 

Na tabela 33, estão apresentados todos os modelos de regressão linear múltipla para cada 

cultivar de aveia testada, considerando a análise conjunta de ano desfavorável, favorável e 

intermediário, ou seja, dando maior possibilidade de certeza de modelos que viabilizem processos de 

simulações eficientes independente das condições de safra agrícola. Portanto, na utilização de dados 

para construção das simulações a partir dos modelos propostos, foram obtidos a partir dos valores 

médios apresentados nas tabelas 30 e 31.  

Tabela 33. Equações obtidas via regressão linear múltipla para estimativa da produtividade de grãos 

em função de dados meteorológicos, dias após a emergência e área foliar necrosada. 

Cultivar PG=b0±b1AFN ±b2Prec±b3Tmín±b4Tméd±b5Tmáx ±b6ST ±b7DAE 
PGO     PGE     

(kg ha-1) (kg ha-1) 

Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

URS Altiva PG=34581-30AFN+0,65Prec-2699Tmín+3618Tméd-2908Tmáx+17,49ST-187DAE 2909 2984 

URS Brava PG=45134-46AFN+1,62Prec-4210Tmín+5143Tméd-3839Tmáx+29,23ST-326DAE 2744 2876 

URS Guará PG=40176-29AFN-0,88Prec-4312Tmín+6140Tméd-4275Tmáx+22,12ST-234DAE 2813 2944 

URS Estampa PG=36453-26AFN-0,76Prec-4347Tmín+6749Tméd-4536Tmáx+18,33ST-191DAE 2489 2652 

URS Corona PG=49344-27AFN-3,21Prec-6074Tmín+9274Tméd-6182Tmáx+26,05ST-264DAE 2975 3176 

URS Torena PG=37112-30AFN-0,42Prec-3733Tmín+5214Tméd-3734Tmáx+21,63ST-231DAE 2576 2712 

URS Charrua PG=38495-31AFN+0,1Prec-4141Tmín+5862Tméd-4081Tmáx+20,65ST-219DAE 2757 2868 

URS Guria PG=30413-32AFN+0,98Prec-1987Tmín+2224Tméd-2025Tmáx+19,57ST-219DAE 2660 2768 

URS Tarimba PG=45804-33AFN-1,57Prec-5099Tmín+7365Tméd-5089Tmáx+25,89ST-270DAE 2575 2774 

URS Taura PG=35337-27AFN-0,86Prec-4907Tmín+7416Tméd-4725Tmáx+20,41ST-215DAE 2447 2622 

URS 21 PG=35295-25AFN-0,87Prec-2743Tmín+3403Tméd-2776Tmáx+20,33ST-217DAE 2606 2660 

FAEM 007 PG=51555-36AFN-3,1Prec-5391Tmín+7263Tméd-5149Tmáx+32,91ST-345DAE 2839 2987 

FAEM 006 PG=40005-32AFN-1,17Prec-3826Tmín+5075Tméd-3728Tmáx+24,08ST-252DAE 2847 2988 

FAEM 5 Chiarasul PG=42028-37AFN-0,83Prec-2665Tmín+2679Tméd-2612Tmáx+27,76ST-299DAE 2646 2734 

FAEM 4 Carlasul PG=35821-33AFN+0,29Prec-4375Tmín+6150Tméd-4043Tmáx+22,39ST-244DAE 3065 3251 

Brisasul PG=53267-58AFN+2,33Prec-6092Tmín+8173Tméd-5569Tmáx+35,58ST-400DAE 2811 2946 

Barbarasul PG=50401-35AFN-1,91Prec-5201Tmín+7589Tméd-5411Tmáx+28,05ST-293DAE 2780 2955 

URS Fapa Slava PG=32891-44AFN+1,51Prec-2635Tmín+2855Tméd-2355Tmáx+23,66ST-257DAE 2423 2505 

IPR Afrodite PG=48081-31AFN-1,89Prec-6510Tmín+9701Tméd-6238Tmáx+26,68ST-280DAE 2908 3019 



122 

 

UPFPS Farroupilha PG=39083-39AFN+0,82Prec-3981Tmín+4999Tméd-3548Tmáx+25,86ST-286DAE 2916 3024 

UPFA Ouro PG=30449-29AFN+0,84Prec-2381Tmín+2449Tméd-2020Tmáx+20,62ST-232DAE 2531 2641 

UPFA Gaudéria PG=37014-30AFN-0,45Prec-3313Tmín+4100Tméd-3099Tmáx+24,17ST-268DAE 2521 2586 

Geral PG=39499-31AFN-0,61Prec-4065Tmín+5613Tméd-3979Tmáx+23,22ST-248DAE 2720 2879 

PG= produtividade de grãos (kg ha-1); AFN= área foliar necrosada (%);  Prec= precipitação pluviométrica acumulada; 

Tmín= temperatura mínima; Tmáx= temperatura máxima; Tméd= temperatura média; ST= soma térmica; PGO= 

produtividade de grãos observada; PGE= produtividade de grãos estimada pela equação de regressão múltipla; AD= ano 

desfavorável ao cultivo; AI= ano intermediário ao cultivo; AF= ano favorável ao cultivo. 

 

No exemplo na simulação da cultivar Altiva, foi considerado os seguintes valores das 

variáveis selecionadas: área foliar necrosado (AFN=12%), precipitação pluviométrica (Prec=327 

mm), temperatura mínima (Tmím=10,3 °C), temperatura média (Tméd=16,5 °C), temperatura 

máxima(Tmáx=22,8°C), soma térmica (ST=1044) e ciclo de desenvolvimento (ciclo=82 DAE). 

Portanto, a inclusão destes valores no modelo proposto para a cultivar Altiva:  

PG=34581-30AFN+0,65Prec-2699Tmín+3618Tméd-2908Tmáx+17,49ST-187DAE, representa uma simulação 

de produtividade de grãos de 2954 kg ha-1. Nesta perspectiva, observa-se uma grande similaridade 

entre os dados obtidos e simulados em cada uma das cultivares de aveia. Destaca-se que o modelo 

geral obtido, representa a possibilidade de simulação de produtividade de grãos independente do 

conhecimento da cultivar de trabalho. Inclusive, os valores simulados a partir das médias das 

variáveis analisadas também conferem elevada qualidade das simulações. 

O uso de modelos de regressão linear múltipla na estimativa da produtividade das safras agrícolas, 

fornecem informações importantes sobre os fatores que atuam ao longo do ciclo de uma cultura 

(ROSA et al., 2009; SILVA et al., 2016). Neste contexto, o uso de modelos desenvolvido por 

regressão linear múltipla possibilita tem se mostrado eficientes, auxiliando na otimização dos 

manejos agrícolas, tornando os sistemas mais produtivos e de comportamento previsível pelas 

condições apresentadas (PEREIRA et al., 2013). Em aveia, Marolli et al. (2017), descrevem que as 

equações de regressão linear múltipla são eficientes na simulação da produtividade de grãos de aveia 

nas condições de uso de regulador de crescimento, independente da dose de N-fertilizante. Em trigo, 
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os modelos de regressão linear múltipla são eficientes para simulação da produtividade de biomassa 

para silagem durante o ciclo nos sistemas de sucessão (BREZOLIN et al., 2017). 

Na tabela 35, reduzidos valores do quadrado médio do erro de treinamento, validação e teste da rede 

neural artificial foram observados para simulação da produtividade de grãos de aveia, considerando 

indicadores meteorológicos, de produtividade de grãos, área foliar necrosada e do número de 

aplicações de fungicida durante o ciclo, independente da condição de ano desfavorável (AD), 

favorável (AF) e intermediário (AI) de cultivo. Destaca-se que valores muito reduzidos de erro destes 

processos já eram esperados, em virtude do número de iterações realizadas durante o treinamento 

promovem maior eficiência do modelo de rede neural. Portanto, uma condição particular de vantagem 

em comparação ao uso de regressão linear múltipla.  

Tabela 34. Valores adimensionais de erro quadrático médio, para dados de treinamento, validação e 

teste, da rede neural artificial definida para estimativa da produtividade de grãos.  

Cultivar 
Quadrado Médio do Erro 

Treinamento Validação Teste 

 Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

URS Altiva 1.46E-03 3.80E-03 4.24E-03 

URS Brava 1.16E-03 3.08E-03 2.38E-03 

URS Guará 1.82E-03 4.00E-03 5.22E-03 

URS Estampa 1.04E-03 3.00E-03 4.08E-03 

URS Corona 1.45E-03 2.56E-03 3.24E-03 

URS Torena 2.37E-03 4.18E-03 3.11E-03 

URS Charrua 1.68E-03 2.90E-03 3.07E-03 

URS Guria 1.32E-03 2.53E-03 4.86E-03 

URS Tarimba 1.80E-03 2.94E-03 3.47E-03 

URS Taura 0.98E-03 2.04E-03 3.32E-03 

URS 21 2.56E-03 6.35E-03 6.39E-03 

FAEM 007 3.45E-03 3.45E-03 4.34E-03 

FAEM 006 1.16E-03 2.88E-03 2.57E-03 

FAEM 5 Chiarasul 3.77E-03 4.31E-03 4.50E-03 

FAEM 4 Carlasul 2.53E-03 6.20E-03 3.69E-03 

Brisasul 8.93E-03 1.94E-03 3.97E-03 

Barbarasul 1.17E-03 2.49E-03 2.74E-03 

URS Fapa Slava 2.99E-03 4.91E-03 3.89E-03 

IPR Afrodite 1.13E-03 1.51E-03 3.03E-03 

UPFPS Farroupilha 1.12E-03 1.81E-03 3.73E-03 

UPFA Ouro 5.57E-03 7.03E-03 6.80E-03 
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UPFA Gaudéria 1.95E-03 6.03E-03 7.39E-03 

Geral 6.29E-03 6.82E-03 6.54E-03 

AD= ano desfavorável ao cultivo; AI= ano intermediário ao cultivo; AF= ano favorável ao cultivo. 

 

 

Na tabela 36, está apresentado os valores de produtividade de grãos a partir dos resultados observados 

obtidos por experimentação e seus valores de limite inferior (Li) e superior (Ls) à média aritmética. 

Além disso, com os valores da produtividade de grãos estimada por redes neurais para comparação 

da média observada em cada condição de uso de fungicida. Nesta perspectiva de análise, os resultados 

observados e simulados estão por condição de aplicação de fungicida, diferentemente do apresentado 

por regressão linear múltipla. A forma de uso de regressão linear múltipla busca a simulação da 

produtividade independente do número e momento da aplicação do agroquímico, visto que o número 

e o momento de uso do fungicida é dependente das condições climática favoráveis ou desfavoráveis 

ao progressão das doenças foliares. Em se tratando de redes neurais, a forma de apresentação por 

condição de uso de fungicida pelo número/momento de aplicação é basicamente por dar subsídios de 

entendimento se existe a possibilidade de emprego de redes neurais para validação da simulação da 

produtividade pelas variáveis de entrada selecionadas por técnica StepWise. Além disso, sendo um 

ponto inicial como possibilidade de geração de novas estruturas de entrada de forma subsidiar 

resultados práticos de campo viabilizando a tomada de decisões com auxílio de técnicas 

computacionais. Nesta perspectiva, foi altamente favorável o uso de redes neurais, pelos resultados 

obtidos entre os esperados e observados, em todas as cultivares, independente da condição de uso de 

fungicida. Portanto, a construção de uma proposta de inovação tecnológica para uso na redução de 

uso de fungicida pode ser implementada a partir da construção de uma estrutura de rede neural para 

esta finalidade. 
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Tabela 35. Comparação dos valores estimados pelo modelo de simulação via redes neurais e as 

médias da produtividade de grãos observadas em cultivares de aveia nas condições de uso de 

fungicidas. 

Cultivar 
SF   CF1 (60DAE)   CF2 (60/70DAE)   CF3 (60/70/90DAE) 

Li PGO Ls PGE  Li PGO Ls PGE  Li PGO Ls PGE  Li PGO Ls PGE 

 Análise Conjunta [2017(AD), 2016(AF), 2015(AI)] 

URS Altiva 1847 2105 2363 2109   2416 2655 2894 2649   2913 3273 3633 3229   3239 3604 3969 3597 

URS Brava 1499 1850 2201 1831   2342 2643 2943 2605   2774 3084 3394 3093   3049 3399 3748 3376 

URS Guará 1694 2059 2424 2070   2269 2629 2988 2706   2831 3135 3440 3144   3124 3430 3735 3445 

URS Estampa 1517 1870 2224 1868   2166 2477 2788 2468   2385 2684 2984 2688   2913 2924 3633 2920 

URS Corona 1430 1888 2345 1887   2531 2978 3425 2960   3025 3410 3796 3475   2774 3622 3394 3606 

URS Torena 1394 1689 1984 1706   2219 2483 2747 2437   2712 2962 3212 2931   2890 3172 3453 3135 

URS Charrua 1679 2061 2443 2047   2428 2770 3112 2758   2809 3097 3385 3101   2805 3102 3398 3131 

URS Guria 1632 1803 1975 1793   2337 2564 2791 2536   2771 2991 3211 3046   3104 3282 3459 3273 

URS Tarimba 1507 1871 2235 1864   1895 2295 2694 2305   2439 2821 3203 2866   2951 3313 3676 3330 

URS Taura 1179 1387 1596 1351   2094 2347 2600 2280   2416 2757 3098 2811   2922 3296 3670 3298 

URS 21 1625 1963 2301 1968   2310 2561 2811 2545   2644 2894 3144 2882   2770 3005 3240 3025 

FAEM 007 1447 1889 2331 1876   2182 2609 3036 2666   3046 3410 3773 3343   3087 3449 3812 3466 

FAEM 006 1451 1850 2249 1910   2395 2696 2998 2721   3016 3248 3480 3248   3315 3596 3878 3601 

FAEM 5 Chiarasul 1383 1714 2046 1713   1970 2332 2695 2359   2863 3103 3343 3105   3168 3433 3697 3442 

FAEM 4 Carlasul 1880 2258 2636 2301   2623 2920 3217 2942   3279 3467 3654 3458   3437 3617 3796 3629 

Brisasul 1447 1819 2192 1801   2273 2583 2892 2591   2941 3248 3555 3276   3191 3593 3995 3579 

Barbarasul 1359 1753 2146 1749   2197 2586 2974 2571   2897 3278 3660 3288   3096 3504 3911 3504 

URS Fapa Slava 1232 1408 1583 1406   2063 2328 2593 2336   2662 2891 3119 2913   2888 3065 3243 3075 

IPR Afrodite 1431 1954 2476 1910   2207 2671 3135 2678   2953 3298 3643 3295   3329 3710 4091 3714 

UPFPS Farroupilha 1724 2045 2367 2063   2662 2892 3121 2862   3014 3254 3494 3232   3208 3474 3740 3453 

UPFA Ouro 1547 1786 2026 1759   2256 2440 2624 2444   2578 2772 2965 2827   2928 3127 3326 3136 

UPFA Gaudéria 1603 1887 2170 1902   2277 2522 2767 2509   2474 2707 2940 2675   2742 2970 3198 2958 

Geral 1785 1860 1933 1870   2521 2589 2658 2588   3016 3081 3145 3081   3282 3349 3416 3361 

SF= sem fungicida; CF1= uma aplicação de fungicida; CF2= duas aplicações de fungicida; CF3= três aplicações de 

fungicida; 60DAE= dia da aplicação do fungicida após a emergência; 60/75DAE= dia da primeira e segunda aplicação 

de fungicida, respectivamente; 60/75/90DAE= dia da primeira, segunda e terceira aplicação de fungicida, 

respectivamente; AF= ano favorável ao cultivo; AI= ano intermediário ao cultivo; AD= ano desfavorável ao cultivo; Li= 

limite inferior do intervalo de confiança; �̅�𝑂= média de produtividade de grãos observada; Ls= limite superior do intervalo 

de confiança; PGE= produtividade de grãos estimada pela rede neural artificial; AD= ano desfavorável ao cultivo; AI= 

ano intermediário ao cultivo; AF= ano favorável ao cultivo. 

 

Os modelos de simulação, via rede neural artificial, possuem a capacidade de aprender e generalizar 

o conhecimento (ROCHA et al., 2011). Deste modo, torna possível o desenvolvimento de modelos 

de simulação, capazes de estimar resultados com base em características comuns identificadas nas 

variáveis de entrada (CAMPOS et al., 2017). Com isto, pode-se aumentar a precisão, entender e 
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otimizar as tecnologias de cultivo, simulando com precisão variáveis importantes em sistemas 

complexos que envolvem a produção vegetal (SOARES; DIAS; et al., 2015; DORNELLES et al., 

2018). Estudos desta natureza, foram realizados por Leal et al. (2015) na estimativa da produtividade 

de milho via redes neurais artificiais. Soares et al. (2015) utilizaram redes neurais artificiais para o 

desenvolvimento de um modelo de simulação da produtividade de milho, considerando como 

variáveis de entra o número de plantas m-2, matéria verde total, altura da planta e índice de área foliar. 

Dornelles et al. (2018) desenvolveram modelos de simulação para simulação da produtividade de 

grãos de aveia em função da densidade de semeadura. 

 

7.8. Conclusão 

O uso de regressão linear múltipla possibilita o desenvolvimento de modelos eficientes à predição da 

produtividade grãos, considerando o número de aplicações de fungicida, área foliar (total e necrosada) 

e as condições meteorológicas. As redes neurais artificiais também se apresentam como uma 

ferramenta de grande contribuição ao desenvolvimento de modelos de simulação voltados a 

estimativa de grãos, considerando um maior número de variáveis explicativas e apresentando 

elevados níveis de similaridade entre as produtividades observadas e estimadas. Deste modo, as redes 

neurais artificiais somam-se aos demais modelos convencionais de simulação, tornando-se uma 

ferramenta eficiente à estimativa e otimização da produtividade de aveia. 
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