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O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, sendo esta umas das culturas mais 

importantes para o agronegócio Brasileiro. No melhoramento genético, algumas dificuldades são 

encontradas na seleção e recomendação de genótipos superiores de soja, sendo a interação 

genótipo por ambiente (GxE), uma das principais. A resposta diferenciada que cada genótipo 

apresenta no ambiente testado faz com que o mesmo necessite de metodologias estatísticas 

acuradas para uma análise apropriada. Neste sentido o objetivo da presente proposta consistiu em 

avaliar a resposta de genótipos de soja aos efeitos dos ambientes por meio de modelos mistos e 

estatística não paramétrica de Mulamba e Mock. Foram conduzidos dois experimentos no ano 

agrícola 2013/2014 nos municípios de Jaboticabal e Piracicaba, Estado de São Paulo, no 

delineamento de blocos casualizados (DBC) totalizando 52 tratamentos em 3 repetições. Foram 

avaliados os caracteres: Número de dias para a maturidade (NDM); altura da planta na 

maturidade (APM); acamamento (AC); valor agronômico (VA); peso de cem sementes (PCS) e 

Produtividade de grãos (PROD). Foi utilizado o modelo REML para estimativa dos componentes 

de variância e BLUP para cálculo de valores genéticos, sendo aplicado o seguinte modelo para 

análise: y = Xr + Zg + Wi + e, em que “y” é o vetor do caráter avaliado, “r” é o vetor dos efeitos 

de repetição (assumidos como fixos) somados à média geral, “g” é o vetor dos efeitos 

genotípicos (assumidos como aleatórios), “i” é vetor dos efeitos da interação genótipo x 

ambiente (aleatórios) e “e” é o vetor de erros ou resíduos (aleatórios). As letras maiúsculas 

representam as matrizes de incidência para os referidos efeitos. Foi obtido o valor genotípico + 

interação GxE (u+g+gem) a partir da análise de modelos mistos, em que: u= média geral do 

caráter, g=BLUP livre de ruídos da interação e gem=interação genótipo por ambiente média. Os 

valores (u+g+ge) de produtividade foram ranqueados e comparados com o ranque geral do 

método não-paramétrico de Mulamba e Mock (1978) para todos os caracteres avaliados. A 

correlação de Spearman do ranque de Mulamba e Mock (1978) com do ranque de (u+g+gem) da 

produtividade apresentou valor de 0.61436 (P<0,0001) indicando que o índice não paramétrico 

seleciona genótipos produtivos levando em conta a interação GxE presente.  Os genótipos 

selecionados tanto pelos valores (u+g+gem) da produtividade quanto por Mulamba e Mock 

(1978) foram as linhagens L41, L27, L43, L7, L39 e L3, sendo estes os mais produtivos, com 

valores medianos para todos os caracteres avaliados e com menor interferência da interação 

genótipo por ambientes. 
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