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O estudo de interações entre diferentes ambientes e genótipos de soja tem sua importância no 

conhecimento da adaptação de linhagens e cultivares a determinado ambiente e da sua 

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

de melhoramento com fins de recomendação de cultivares. Devido à abrangência das áreas 

cultivadas nos últimos anos com a cultura da soja em Minas Gerais, a recomendação de 

cultivares estáveis e produtivas é fundamental para a aceitação dos agricultores. Sendo assim, 

objetivou-se com este trabalho avaliar a estabilidade de genótipos de soja, quanto ao seu 

desempenho produtivo e agronômico em diferentes ambientes de Minas Gerais. O experimento 

foi realizado nos municípios de Iraí de Minas, Muzambinho, Uberaba e Patos de Minas na safra 

2011/2012, em delineamento experimental de blocos casualizados, com seis cultivares e três 

repetições. Os caracteres avaliados foram produtividade de grãos, massa de mil grãos, altura de 

plantas, inserção do primeiro legume e acamamento de plantas. Os resultados obtidos foram 

submetidos à análise de variância conjunta e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5 

% de probabilidade, com o auxílio do pacote estatístico SISVAR. Adotou-se a estimativa da 

acurácia para precisão experimental e a estabilidade das cultivares avaliadas foi estimada pelo 

método de Wricke. Em função dos resultados obtidos pode-se inferir que das cultivares avaliadas 

destacam-se as cultivares transgênicas BRS MG 760 S RR, BRS MG 820 RR e BRS MG 780 

RR por apresentaram melhor desempenho agronômico associado a melhor estabilidade. Os 

ambientes de Muzambinho e Iraí de Minas foram os que proporcionaram melhor desempenho de 

forma geral para a produtividade de grãos e caracteres agronômicos. 
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