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Na estimação de parâmetros genéticos, a interação genótipo x ambiente é uma importante fonte 

de variação. Nos cruzamentos com soja, o número de indivíduos híbridos obtidos é, em geral, 

reduzido, por razões operacionais. Este estudo teve por objetivo obter informações sobre a 

capacidade geral e específica de combinação de cinco cultivares de soja e suas interações com o 

ambiente, em programa de melhoramento visando produção de forragem. A variação ambiental 

foi representada pelo cultivo das gerações F7 e F8 do dialelo, obtido pelo avanço das gerações 

sem aplicação de seleção artificial, em diferentes anos. As populações híbridas foram avaliadas 

em delineamento experimental em blocos completos casualizados, com três e cinco repetições, 

respectivamente. Neste trabalho são discutidos apenas os dados de altura de planta, importante 

característica como indicadora do potencial de uso da soja como forragem. Os dados foram 

analisados no método 4 de Griffing, introduzindo-se a interação das fontes genéticas de variação 

com o ambiente. Na análise dialélica conjunta, foram detectados efeitos significativos (P<0,05) 

da capacidade específica de combinação (CEC) e das interações CGC x gerações e CEC x 

gerações. Os resultados obtidos mostraram que tanto CGC como CEC foram importantes nos 

cruzamentos entre os cultivares, porém as estimativas foram afetadas pelo plantio em diferentes 

anos ou gerações. Alguns cruzamentos e cultivares apresentaram estimativas coerentes nos dois 

anos avaliados, enquanto outros mostraram estimativas com sinal invertido em relação ao ano ou 

geração anterior. 
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