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A principal maneira de estudar o comportamento de genótipos é por meio de experimentos 

instalados em diferentes anos, locais e épocas de semeadura, para caracterizar regiões favoráveis 

ao cultivo e identificar, principalmente, as interações entre os genótipos vs anos e genótipos vs 

locais. Objetivou-se estudar a interação genótipo x ambiente (GxA) em genótipos de milho 

avaliados em diferentes anos, locais e épocas de semeadura, considerando as características de 

porte da planta. Foram instalados quatro experimentos no delineamento de blocos casualizados 

com três repetições e 17 genótipos em quatro ambientes: SfJ09 – segunda safra Jaboticabal-SP 

no ano 2009; SNJ09/10 – primeira safra Jaboticabal-SP no ano 2009/2010; SfJ10 – segunda safra 

Jaboticabal-SP no ano 2010; SfGO10 – segunda safra Goiás-GO no ano 2010, avaliando-se a 

altura da planta (AP), altura da espiga (AE) e posição relativa da espiga (PRE). Com os dados 

obtidos realizou-se uma análise de variância conjunta geral com a finalidade de detectar a 

interação genótipo x ambiente, sendo a estratificação ambiental realizada pelo método 

tradicional de Lin (1982) e a dissimilaridade ambiental estimada pelo método de Cruz e Castoldi 

(1991). Houve diferença significativa entre os genótipos para AP e AE, mas não para PRE. O 

efeito de ambiente e da interação GxA foram significativos para todos os caracteres, indicando 

que os ambientes onde os experimentos foram realizados diferem entre si e que houve 

comportamento diferencial dos genótipos em função das variações dos ambientes, 

respectivamente. O caráter AP apresentou baixa porcentagem da interação GxA atribuída à 

fração complexa para os pares de ambientes SfGO10 x SfJ10, SfGO10 x SNJ09/10 e SfJ10 x 

SNJ09/10, indicando que a interação predominante entre esses ambientes é do tipo simples, e 

que a maioria dos melhores genótipos em um ambiente também serão no outro. Ainda para AP, 

os demais pares de ambientes apresentaram interação GxA complexa entre os genótipos nos 

ambientes, sugerindo que a interação entre esses ambientes é predominantemente do tipo 

complexa. Com relação à AE, somente o par de ambientes SfJ09 x SfGO10 não apresentou 

interação complexa. Para PRE, houve interação complexa para os pares de ambientes SfJ09 x 

SNJ09/10 e SfGO10 x SfJ10, indicando que a posição relativa da espiga é altamente influenciada 

pelas variações ambientais. Assim, conclui-se que ocorre efeito de interação dos genótipos com 

os ambientes estudados, a interação complexa ocorre principalmente devido ao ano e nessas 

situações é necessária a avaliação dos genótipos separadamente. 

 

Palavras-chave: Zea mays; interação G x A; melhoramento de plantas. 

Apoio Financeiro: CNPq, CAPES. 

 

 


