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A estratificação ambiental consiste na subdivisão de uma rede experimental em zonas 

homogêneas, o que permite a identificação e recomendação de genótipos superiores em cada 

estrato. O objetivo do trabalho foi realizar a estratificação de ambientes utilizados para a 

avaliação de híbridos de milho. Foram realizados três experimentos, em Jataí (GO), Iraí de 

Minas (MG) e Nova Resende (MG). Os experimentos foram instalados na primeira safra de 

2008/2009 (semeadura em novembro), em delineamento de blocos casualizados com quatro 

repetições e oito híbridos. Foram utilizadas 150 plantas por parcela, arranjadas em seis linhas de 

cinco metros, sendo que a primeira e a última linha foram consideradas como bordadura. As 

características avaliadas foram: acamamento; porcentagem de área foliar verde e de grãos 

ardidos; e produtividade de grãos. A decomposição da interação genótipos x ambientes (GA) foi 

realizada via metodologias de Cruz e Castoldi e Robertson e a estratificação foi realizada por 

meio do algoritmo de Lin. A interação GA somente foi significativa para área foliar verde entre 

os ambientes Jataí e Iraí e entre Iraí e Nova Resende; para grãos ardidos, entre Jataí e Iraí e entre 

Jataí e Nova Resende; e para acamamento entre todos os pares de ambientes. Na decomposição 

da interação pelo método Cruz e Castoldi, para área foliar verde, os ambientes Jataí e Iraí 

apresentaram coeficiente de correlação significativo (r = 0,74) com 86,25% de interação do tipo 

simples; entre os ambientes Iraí e Nova Resende a correlação foi não significativa (r = 0,41) com 

60,10% de interação sendo simples. Para o acamamento, verificou-se correlação negativa entre 

os ambientes Jataí e Iraí (r = -0,20), Jataí e Nova Resende (r = -0,32), sendo a maior parte da 

interação do tipo complexa em ambas as comparações. A correlação foi significativa (r = 0,65) 

entre os ambientes Iraí e Nova Resende com 70,49% de interação do tipo simples. Em relação a 

grãos ardidos, observou-se na decomposição da interação correlação não significativa entre Jataí 

e Iraí e entre Jataí e Nova Resende, com 71,74% de interação do tipo complexa para ambas 

comparações. O método de Robertson apresentou similaridade na decomposição da interação 

para a maioria dos pares de ambiente, sendo distinto entre os ambientes Iraí e Nova Resende 

tanto para área foliar verde, apresentando 52,04% de interação do tipo complexa, quanto para 

acamamento, com 50,40% de interação do tipo simples. Foram agrupados os ambientes Jataí e 

Nova Resende para área foliar verde, Iraí e Nova Resende para grãos ardidos, e Jataí, Iraí e Nova 

Resende para produtividade. Para acamamento os ambientes se comportaram de forma distinta 

não sendo agrupados.  
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