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Com intuito de se estudar o efeito da interação na cultura da soja, alguns trabalhos são reportados 

na literatura com objetivo de se estudar a adaptabilidade e estabilidade, no entanto, esses estudos 

ainda são escassos no estado de Minas Gerais. Sendo assim, objetivou-se com esse trabalho 

estudar a adaptabilidade e estabilidade, bem como a identificação de cultivares que contribuem 

menos para a interação G x A em Minas Gerais. Foram avaliadas 6 cultivares de soja em 36 

ambientes distintos do estado, em delineamento de blocos casualizados com 3 repetições.  Foram 

utilizadas seis cultivares, sendo três convencionais (BRSMG 771, BRSMG 752S, BRSMG 

810C) e três transgênicas (BRSMG 760SRR, BRSMG 780RR, BRSMG 820RR). Foi avaliado o 

caráter produtividade em kg.ha
-1

 após conversão para 13% de umidade. De posse dos dados 

foram realizadas as análises individuais, por ano agrícola e ambiente. Em seguida, procedeu-se a 

análise conjunta envolvendo todos os ambientes, com auxílio do software Sisvar®, utilizando-se 

o teste Scott & Knott a 5% de probabilidade para comparação de médias. A partir das médias 

para produtividade, estimou-se a estabilidade das cultivares avaliadas pelo método de Wricke e o 

Índice de Confiança. O quadrado médio da interação foi decomposto em parte simples e 

complexa com auxílio do software estatístico R
®
. As cultivares BRSMG 820RR e BRSMG 

760SRR apresentaram melhor desempenho agronômico, produzindo 10% a mais do que a média 

geral de todos os ambientes. A cultivar BRSMG 752S demonstrou baixa adaptabilidade. Após a 

análise de Wricke, verificou-se que as cultivares BRSMG 810C e BRSMG 820RR foram as que 

menos contribuíram para a interação. A cultivar BRSMG 820RR foi a que apresentou menor 

risco, índice de confiança superior a 110%, isto é, na pior das hipóteses esta cultivar apresentará 

um desempenho médio de 10% a mais do que a média do ambiente. Diante do exposto, conclui-

se que as cultivares BRSMG 820RR e BRSMG 760SRR apresentam ampla adaptabilidade e 

estabilidade. A cultivar BRSMG 820RR apresenta melhor índice de confiança e pequena 

contribuição para a interação. 
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