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No contexto do melhoramento genético, uma estratégia considerada vantajosa é a de 

identificar padrões de interação GxA dentro do conjunto de ambientes disponíveis e 

estratificar tais ambientes em mega-ambientes com intuito de tornar a recomendação das 

variedades mais segura pelo incremento da herdabilidade do caráter alvo de seleção. O 

objetivo desse estudo foi realizar a estratificação ambiental de 47 ambientes com base na 

produtividade de grãos de 20 linhagens de feijão-caupi. As linhagens avaliadas foram 

provenientes do programa de melhoramento da Embrapa Meio-Norte. A estratificação foi 

baseada na combinação entre a estimação dos efeitos por modelos mistos e a análise de 

fatores. Para a estratificação ambiental via análise de fatores cada ambiente é considerado 

como uma variável e cada grupo de ambientes correlacionados entre si corresponde a um 

fator. Foram somados os BLUP's (Melhor Preditor Linear Não-Viesado) dos efeitos de 

genótipos com os dos efeitos da interação GxA em cada local e esses foram submetidos à 

análise de correlação, sendo a matriz resultante utilizada para a análise. A seleção para o 

número de fatores se deu pelo critério de Kaiser e a fatoração via componentes principais com 

rotação ortogonal varimax. Os dois primeiros fatores obtidos explicaram juntos 

aproximadamente 65% da variação total, com o primeiro grupo contendo 29 ambientes e o 

segundo com apenas 2 ambientes. Os demais ambientes não foram agrupados. O modelo de 

análise proposto foi eficiente para o agrupamento da maioria dos ambientes avaliados, 

reduzindo de forma significativa os efeitos da interação GxA dentro dos grupos obtidos. 
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