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O estudo das interações entre genótipos (G), locais (L) e anos agrícolas (A) tem elevada 

importância para o conhecimento da adaptação de linhagens e cultivares bem como da 

estabilidade de produção ao longo dos anos, principalmente no que se diz respeito a programas 

de melhoramento com fins de recomendação de cultivares. Neste âmbito, o presente trabalho foi 

realizado com objetivo de estudar a interação GxA e GxL na cultura da soja, em Minas Gerais. 

Para isto, seis cultivares de soja foram avaliadas em dois anos agrícolas (2011/2012 e 

2012/2013) em Patos de Minas, Uberaba e Iraí de Minas, municípios pertencentes à Região 

Edafoclimática (REC) 303, segundo a 3ª Aproximação de regiões de ensaios de VCU (valor de 

cultivo e uso) para o registro e indicação de novas cultivares de soja no Brasil. O delineamento 

utilizado foi o DBC com três repetições. As parcelas foram constituídas de quatro linhas de cinco 

metros, considerando-se as duas linhas centrais como área útil, depois de eliminados 0,5 m de 

cada extremidade. Avaliou-se a produtividade de grãos Kg.ha
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 corrigida para 13% de umidade. 

Os dados foram submetidos às análises de variância individual e conjunta adotando o software 

Sisvar (Ferreira, 2011). As médias foram comparadas utilizando o teste de Scott & Knott (1974). 

De posse da ANAVA conjunta pode-se verificar que há significância para todas as fontes de 

variação. As interações GxA, GxL e GxAxL foram significativas, indicando que o 

comportamento das cultivares foi não coincidente nos diferentes locais e anos agrícolas 

avaliados, ou seja, que os genótipos apresentaram comportamento não consistente em cada local 

e ano agrícola e que há mudança na magnitude das respostas para o caráter produtividade de 

grãos devido à variação ambiental. A interação GxA explicou 17,04 % da variação total 

observada. Já a interação GxL representou 18,61% da variação total observada. Sendo assim, 

pode-se inferir que a magnitude destes componentes foram expressivas e que os melhoristas de 

soja devem proceder à avaliação das novas cultivares/linhagens de soja em diferentes ambientes 

(locais x anos agrícolas), mesmo se tratando de uma mesma REC de ensaios de VCU.  
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