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A interação genótipos x ambientes pode modificar o padrão de classificação do desempenho dos 

genótipos ao longo dos ambientes estudados. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi 

analisar a influência de diferentes ambientes no agrupamento de híbridos de milho e na 

importância de caracteres sobre a variabilidade genotípica. Foram conduzidos três experimentos 

em três localidades no centro-oeste e no sudeste do Brasil: Jataí, GO, Iraí de Minas e Nova 

Resende, MG. Os experimentos foram realizados na primeira safra de 2008/2009, isto é, plantio 

em novembro. O delineamento adotado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições e 

oito híbridos como tratamentos. As parcelas foram compostas por 150 plantas, arranjadas em 

seis linhas de cinco metros cada, a primeira e última linha foram consideradas como bordadura, 

sendo utilizadas as informações das 100 plantas centrais. As variáveis utilizadas para o estudo 

foram: porcentagem de área foliar verde, acamamento, porcentagem de grãos ardidos e 

produtividade. As dissimilaridades entre os híbridos foram estimadas utilizando a distância 

generalizada de Mahalanobis e os agrupamentos processados por meio do método de otimização 

de Tocher. A importância dos caracteres, para estudo da diversidade genética, foi determinada 

por meio da decomposição das distâncias em estudo. Todas as análises realizadas foram 

efetuadas com o auxilio do software estatístico GENES. Na análise gráfica os resultados 

demonstraram variação nos agrupamentos em função do ambiente onde os experimentos foram 

avaliados. No primeiro local formaram-se cinco grupos distintos, sendo o primeiro deles 

composto de quatro híbridos e os demais compostos por um híbrido cada. No segundo ambiente 

pode se observar a formação de três grupos, o primeiro composto por cinco híbridos, o segundo 

por dois e o terceiro por um. No terceiro ambiente formaram-se apenas dois grupos, o primeiro 

com sete híbridos e o segundo com apenas um. Nas análises para determinação da importância 

dos caracteres, o agrupamento dos híbridos apresentou resultados diferenciados em função do 

ambiente de avaliação. As características grãos ardidos e área foliar não influenciaram o 

agrupamento no segundo e no terceiro ambiente, respectivamente. A produtividade de grãos não 

influenciou os agrupamentos dos híbridos nos ambientes, apresentando contribuição relativa de 

11,05 %, 8,22 % e 2,84 %, em Jataí, Iraí de Minas e Nova Resende, respectivamente. O caráter 

acamamento por sua vez influenciou os agrupamentos dos híbridos em todos os ambientes, com 

valores de contribuição relativa superiores a 37,92% no ambiente 1, 26,99% no ambiente 2 e 

59,62% no terceiro ambiente. As análises mostraram que o agrupamento dos híbridos variou em 

função do ambiente e que, independentemente dos ambientes de avaliação, acamamento 

influenciou significativamente os agrupamentos ao contrário da produtividade provavelmente 

pela sua redundância, tendo em vista que caracteres complexos são, normalmente, representados 

geneticamente pela informação de outros. 
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