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Nos últimos anos a região do Sul de Minas Gerais tem apresentando crescimento significativo na 

produção da soja. Na safra de 2013 o Sul de Minas Gerais apresentou um incremento em área de 

mais de 50%. Assim sendo, se faz necessária a identificação de genótipos com elevado potencial 

produtivo e adaptabilidade de cultivo a região, afinal, o sucesso no cultivo desta oleaginosa é 

dependente da interação genótipos por ambientes (GxA) e da consistência do desempenho dos 

genótipos em ambientes diferentes. Em função do exposto, objetivou-se com este trabalho 

avaliar a adaptabilidade de cultivares de soja na Região Sul de Minas Gerais bem como a 

magnitude da interação Genótipos x Locais. O trabalho foi conduzido durante a safra de 

2013/2014, nos municípios de Lavras e Inconfidentes (MG). Para a realização deste trabalho 

foram utilizados 22 genótipos. O delineamento utilizado foi o Delineamento em Blocos 

Casualizados. Avaliou-se a produtividade de grãos (kg ha
-1

). Os dados foram submetidos à 

análise individual e conjunta, por meio do software Genes. Estimou-se a correlação fenotípica 

entre as médias dos ambientes. Observou-se diferença significativa (p≤0,01) para genótipos (G), 

locais (L) e interação G x L. A amplitude de variação para a produtividade de grãos foi de 1745 

kg.ha
-1

 entre os genótipos avaliados, sendo que a cultivar TMG 1179 destacou-se com 

produtividade de 3745,16 kg.ha
-1

, seguidos por NA 7200, V – Max, BMX Potência, Favorita, 

BRS MG 760 SRR, CD 2630, BMX Força, NA 5909 RG, CD 237, TMG 1176 e CD 2737. A 

interação (GxL) significativa, foi predominantemente de natureza complexa. Este fato pode ser 

confirmado pela baixa estimativa (0,4135) da correlação entre os ambientes. Depreende-se, 

portanto, que a predominância de interação de natureza complexa conduz a ocorrência de 

alteração  no desempenho das cultivares nos locais avaliados. 
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