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 Resumo 

Os objetivos foram avaliar as características 

agronômicas de 30 linhagens de soja em condições de 

campo na região dos Campos Gerais. O experimento foi 

instalado no delineamento de blocos aleatorizados com 5 

repetições. As avaliações foram realizadas em ordem 

cronológica para as características: ciclo vegetativo 

(dias), ciclo reprodutivo (dias), hábito de crescimento, cor 

de flor, altura (cm), massa de mil grãos (g) e rendimento 

de grãos (kg ha-1). Os resultados demonstraram boa 

adaptação para a maioria das linhagens avaliadas, as 

quais obtiveram rendimentos superiores.   

Introdução  

A soja (Glycine max) é uma espécie exótica para o Brasil 

que apresenta grande interesse socioeconômico com 

alta produtividade de grãos, (GUIMARÃES et al., 2008). 

A produtividade da cultura é diretamente afetada pela 

interação genótipo x ambiente, (PELÚZIO et al., 2005).  

Recomendar genótipos específicos para cada ambiente 

e realizar a estratificação de uma área heterogênea em 

sub-regiões mais homogêneas visa fornecer subsídio 

para a escolha mais adequada de cultivares de soja para 

a região dos Campos Gerais. 

Material e Métodos 

O experimento foi implantado no delineamento de blocos 

aleatorizados, com 5 repetições. Foram estudados 30 

linhagens de soja, sendo elas: BMX RAIO IPRO, NS5445 

IPRO, 5855 IPRO, BMX ZEUS IPRO, 58i60 IPRO, 59i60 

IPRO, NA5909 RG, M5917 IPRO, NS6909 IPRO, MAS 

Tibagi RR, BS 1511 IPRO, BS 1543 IPRO, BS 1580 

IPRO, BS 2590 IPRO, BS 2606 IPRO, CZ 15B64 IPRO, 

CZ 15B70 IPRO, CZ 15B92 IPRO, CZ 26B05 IPRO, BMX 

50i52, LG 53, DM 57i52; M5838, TMG 7062 IPRO, TMG 

7063, NS 5959 IPRO, LG 52, NS6209, BMX Delta e LG 

51. As avaliações dos genótipos de soja foram realizadas 

cronologicamente para as seguintes características: ciclo 

vegetativo (dias), ciclo reprodutivo (dias), hábito de 

crescimento, cor de flor, altura (cm), massa de mil grãos 

(g) e rendimento de grãos (kg ha-1). Os dados coletados 

foram submetidos à análise de variância sendo as 

médias agrupadas pelo teste de Scott e Knott a 5% de 

probabilidade. 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Diferenças significativas entre as linhagens avaliadas 

foram observadas para a maioria das características, 

exceto para o ciclo reprodutivo. As médias para o ciclo 

vegetativo variaram de 35,0 à 53,2 dias, sendo as cinco 

linhagens mais precoces agrupadas no grupo superior 

com até 38,2 dias. Elevada variabilidade fenotípica foi 

observada para a altura de plantas com médias variando 

de 52,0 à 93,0 cm. Para a massa de mil grãos a maior 

parte das linhagens foram alocadas nos grupos 

intermediários. A maior parte das linhagens (18) 

apresentou rendimento superior à 3439,8 kg ha-1, o que 

indica boa adaptação destes genótipos à região dos 

Campos Gerais do Paraná.  

Tabela 1. Distribuição dos genótipos de soja nos grupos 

estatísticos de Scott-Knott para as variáveis ciclo vegetativo (CV), 

altura (ALT), massa de mil grãos (MMG) e rendimento de grãos 

(REND).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusão  

A avaliação dos caracteres agronômicos foi eficiente em 

discriminar as linhagens de soja, possibilitando identificar 

genótipos com maior adaptação para o cultivo na região 

dos Campos Gerais do Paraná. 
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