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O trabalho teve por objetivos comparar metodologias quanto à partição de ambientes e suas 

eficiências no controle da soma de quadrado da interação genótipos x ambientes (SQI) e ganhos 

com seleção (GS). Foram comparadas quatro formas de partição de ambientes em dois grupos: 

(i) estratificação dos ambientes em favoráveis e desfavoráveis de acordo com o índice ambiental; 

(ii) estratificação de acordo com o sinal do escore do primeiro componente principal da análise 

AMMI (AMMI-1); (iii) estratificação de acordo com o sinal do escore do segundo componente 

principal da análise GGE; (iv) estratificação dos ambientes em dois grupos que maximiza a SQI 

entre eles, via verificação de todas as combinações possíveis. A partir de um conjunto de dados 

de produtividade de algodão em caroço, em que 17 cultivares de algodoeiro foram avaliadas em 

23 locais do Cerrado brasileiro, uma rotina em ambiente R foi desenvolvida, simulando 10.000 

reamostragens de oito genótipos e 11 ambientes. Em cada simulação, o GS de cada método foi 

assumido como a média ponderada do genótipo mais produtivo de um grupo e o genótipo mais 

produtivo do outro, tendo-se como ponderador o número de ambientes em cada grupo. Como 

valor de referência assumiu-se o ganho obtido pela seleção do genótipo de maior desempenho 

médio sem partição. A porcentagem SQI total capturada entre os grupos construídos por cada 

método também foi calculada. As estimativas de SQI entre grupos / SQI total para os diferentes 

métodos ao longo das simulações foram: 40,7% para maximização da SQI entre grupos; 37,4% 

para o AMMI-1; 21,5% para a baseada no método GGE e 13,5% para a baseada em índice 

ambiental. Com relação aos GS, o método GGE propiciou um ganho de 12% em relação à média 

geral; 11,5% para o AMMI-1; 11,3% para a maximização da SQI entre grupos; 10,8% para a 

estratificação baseada em índice ambiental. O GS do melhor genótipo ignorando-se estratégia de 

estratificação foi de 10,1%. Em 61,0% dos casos o método GGE identificou o maior ganho 

(sendo 47,4% de forma exclusiva); o método AMMI-1 em 34,8% (15,2% de forma exclusiva); o 

método que maximiza a SQI entre grupos em 27,9% (9,1% de forma exclusiva) e o método que 

utiliza índice ambiental em 17,7% dos casos (7,6% de forma exclusiva). Em 10,0% dos casos os 

métodos foram idênticos, situação em que a média do melhor genótipo ao longo dos ambientes, 

sem nenhuma partição, seria igualmente eficiente. Pelos critérios adotados, o método GGE 

mostrou-se o mais promissor, mas são necessárias pesquisas para entender em que circunstâncias 

cada método é o mais vantajoso. As correlações entre SQI entre grupo e GS para todos os 

métodos foram inferiores a 26%. 
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