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O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo da associação entre as respostas dos métodos de
adaptabilidade e estabilidade de Eberhart e Russell e de Cruz, Torres e Vencovsky por meio da
análise de correspondência. Para tanto, foram utilizados dados advindos de um experimento em
blocos casualizados com 2 repetições, provenientes da avaliação da produção de matéria seca de
92 cultivares de alfafa em 20 cortes, realizados no período de novembro de 2004 a junho de
2006. A técnica de análise de correspondência mostrou-se eficaz para o estudo da associação das
respostas dos métodos de adaptabilidade e estabilidade. Foi observada maior associação entre as
categorias desfavorável previsível (DP) e desfavorável imprevisível (DIC), referentes aos
métodos de Eberhart e Russell e Cruz, Torres e Vencovsky, respectivamente. Já a categoria
desfavorável imprevisível (DI) referente à metodologia de Eberhart e Russell encontra-se mais
afastada destas duas. Outras duas categorias que parecem estar associadas são favorável
previsível (FP) e favorável imprevisível (FIC). Além disso, as categorias, ideal imprevisível
(IIC), geral imprevisível (GIC), geral previsível (GP) e geral imprevisível (GI) estão associadas.
O resultado obtido neste estudo já era esperado, visto que ambas as metodologias possuem o
mesmo principio de análise (regressão). Esse resultado demonstra a potencialidade da técnica de
análise de correspondência para estudos em que o objetivo seja estudar a associação entre
respostas de métodos de adaptabilidade e estabilidade.
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