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A soja [Glycine max (L.) Merrill] é um das culturas agrícolas que ocupa posição em destaque nas 

exportações. O aumento produtivo da cultura se deu graças à expansão das fronteiras agrícolas, 

aliada à ação conjunta do melhoramento ambiental e genético. O trabalho objetivou avaliar o 

desempenho agronômico de genótipos de soja em diferentes ambientes. A avaliação abrangeu 

cinco linhagens de soja de ciclo precoce desenvolvidas pelo programa de melhoramento genético 

de soja da Universidade Federal de Uberlândia, e duas testemunhas (UFUS Guarani e M-

SOY6101), em sete ambientes: Palmeiras de Goiás safra 2011/12, Palmeiras de Goiás safra 

2012/13; Urutaí (GO) safra 2010/11, Urutaí (GO) safra 2011/12 e Goiatuba (GO) safra 2011/12. 

Para cada local, adotou-se o delineamento de blocos completos casualizados (DBC) com três 

repetições. As parcelas foram constituídas por quatro linhas de plantas de soja de cinco metros 

de comprimento, espaçadas entre si em 0,5 metro. A parcela útil constituiu-se das duas linhas 

centrais, desprezando-se 0,5 m de cada extremidade. Na semeadura manual objetivou-se atingir a 

população de 400 mil plantas ha
–1

. Para semeadura as sementes de soja foram tratadas com 

Vitavax-Thiram 200SC® (300 mL 100 kg
-1

 de sementes) e inoculante líquido Gelfix 5® (100 

mL 50 kg
-1

 de sementes). Avaliou-se o caráter produtividade de grãos (kg ha
–1

), obtida por meio 

da colheita manual da área útil de cada parcela. Por meio da análise de variância conjunta, 

observou-se a ocorrência de interação G x A significativa ao nível de 1% de probabilidade pelo 

teste F, indicando alteração no desempenho produtivo dos genótipos de soja nos sete ambientes 

avaliados. Esse fato dificulta a recomendação de cultivares para os municípios estudados, pois 

não se pode, nessas circunstâncias, fazer uma recomendação uniforme para todos os locais sem 

prejuízo considerável à produção obtida. Os ambientes que proporcionaram maior rendimento 

para a maioria dos genótipos foram Palmeiras de Goiás na safra 2012/13 e Luiz Eduardo 

Magalhães na safra 2011/12. Em Palmeiras de Goiás na safra 2012/13, os genótipos que mais se 

destacaram foram: L01V13, L04V13, L05V13 e UFUS Guarani, diferindo dos demais genótipos. 

Em geral, Palmeiras de Goiás safra 2012/13 favoreceu a maior média de produtividade de grãos 

(3.924,86 kg ha
–1

), pois foi superior à média nacional de Goiás na safra 2012/13 (2.965 kg ha
–1

). 

Verificou-se ainda que a UFUS Guarani nesse ambiente alcançou a maior média de 

produtividade de grãos: 5.250,00 kg ha
–1

, acima da média geral e se destacando entre todos os 

outros genótipos avaliados nos sete ambientes, o que se repetiu em Luiz Eduardo Magalhães na 

safra 2011/12. A linhagem que apresentou melhor desempenho nos diferentes ambientes foi 

L05V13. lidade geral, sendo, portanto, indicadas para uso em sistemas com fixação biológica de 

nitrogênio. 
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