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RESUMO  

 

Em função de identificar potenciais parentais a serem utilizados por um 

programa de melhoramento visando alta qualidade fisiológica de sementes e 

boa produção de sementes, o objetivo do trabalho foi avaliar a diversidade 

fenotípica através de caracteres agronômicos que afetam a produção de 

sementes e o potencial fisiológico de 32 cultivares comerciais brasileiras de 

soja, possibilitando futura seleção das melhores cultivares para compor um 

programa de melhoramento genético direcionado ao Cerrado brasileiro. Foram 

avaliadas oito características fenotípicas e sete para qualidade fisiológica de 

sementes. As análises das características quantitativas foram conduzidas por 

técnicas de estatística multivariada e componentes principais. Para os testes 

de qualidade fisiológica de sementes, o delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado (DIC), os dados foram submetidos à análise de 

variância, ao teste F e teste Scott-Knott a 5% de significância. As cultivares AS 

3797IPRO, AS 7307RR, CD 2728IPRO, CD 2820IPRO, TMG2181IPRO e 

TMG2183IPRO, foram selecionadas por obterem as melhores estimativas 

quanto à qualidade fisiológica de sementes, no entanto, não foram as que 

apresentaram as maiores produtividades. Sendo assim, as análises estatísticas 

utilizadas possibilitaram à diferenciação e agrupamento entre as cultivares 

comerciais estudadas para a diversidade fenotípica e o potencial fisiológico, 

possibilitando a escolha dos melhores genótipos quanto aos caracteres 

agronômicos e qualidade de sementes de maior importância para seleção de 

cultivares neste trabalho.  

 

Palavras-chave: Glycine max. Qualidade fisiológica. Caracteres 

agronômicos. Análise multivariada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In order to identify characteristics that helps in the selection of superior 

genotypes to be used by a breeding program, aiming high physiological quality 

of seeds and good seed production, the main objective of this study was 

evaluate the phenotypic diversity through agronomic traits affecting seed 

production and the physiological potential of 32 Brazilian soybean cultivars, 

enabling future selection of the best cultivars to be part of a soybean breeding 

program directed to the Brazilian Savana. Eight agronomic traits and seven 

physiological quality seeds characteristics were evaluated. Analyzes of the 

quantitative features were conducted using multivariate statistical techniques 

and main components. For the seed physiological quality tests, the 

experimental design was completely randomized (DIC), the data were 

submitted to analysis of variance, F test and Scott-Knott test at 5% of 

significance. The cultivars AS 3797IPRO, AS 7307RR, CD 2728IPRO, CD 

2820IPRO, TMG2181IPRO and TMG2183IPRO were selected for obtaining the 

best estimates regarding the physiological quality of seeds, however, they 

weren’t those that presented the greatest seeds production. Therefore, the 

statistical analyzes allowed the differentiation and grouping between the 

commercial cultivars studied for the phenotypic diversity and the seeds 

physiological potential, allowing the selection of the best genotypes to the 

agronomic traits and seed quality judged of greater importance to selection in 

this experiment. 

 

 

Keywords: Glycine max. Physiological quality. Agronomic traits. Multivariate 

analyses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A soja Glycine max (L.) Merril é a oleaginosa de maior importância no 

agronegócio brasileiro. Para que o Brasil se tornasse o segundo maior produtor 

mundial de soja, houve incentivo de instituições públicas e privadas ao longo 

dos anos visando, aumentar a produtividade da cultura. O desenvolvimento e 

utilização de cultivares adaptáveis a cada região de plantio e o uso de 

sementes com alta qualidade fisiológica, destacaram-se como estratégias 

fundamentais para a expressão do potencial produtivo e o sucesso da soja no 

Brasil (BORÉM; MIRANDA, 2013). Rossi (2012) descreve que a semente é o 

veículo dos avanços no melhoramento vegetal, expressos pelos atributos 

genéticos, físicos, sanitários e fisiológicos, que, em conjunto, determinam o seu 

desempenho. Para o desenvolvimento de cultivares devem ser analisados 

diversos aspectos da planta, do clima, do solo, e de suas interações com 

pragas, doenças e mircroorganismo. Os programas de melhoramento de soja 

que visam à criação de novos cultivares levam-se em consideração diversos 

caracteres agronômicos, tais como: ciclo da cultivar, floração, altura da planta e 

da inserção da primeira vagem, acamamento das plantas, qualidade de 

sementes, fertilidade do solo, semeadura em épocas não convencionais, 

resistência aos insetos, tolerância à herbicidas e produtividade (SEDIYAMA et 

al 2015)  

O melhorista que busca obter cultivares produtivas e que apresentem alto 

potencial fisiológico deve, a partir da escolha dos parentais, selecionar 

genótipos superiores que apresentem alto valor para caracteres agronômicos 

ligados diretamente a produtividade e a qualidade de sementes  

Uma gama de caracteres agronômicos e análises de qualidade fisiológica de 

sementes podem ser submetidos a rotinas estatísticas, a fim de evidenciar 

ligações, semelhanças ou diferenças entre as cultivares previamente 

selecionadas como potenciais parentais. Para tais análises, às técnicas 

univariadas e multivariadas podem acelerar o progresso do melhoramento 

genético da soja, devido à possibilidade de predição dos ganhos, através da 

genética quantitativa e a aplicação de metodologias eficientes durante o 

processo seletivo, promovendo avanços importantes para a cultura (SILVA, 

2015 a), sendo assim é importante à avaliação prévia e crítica dos dados dos 
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potenciais parentais para que o programa tenha uma base genética 

diversificada e expressiva nas características desejadas pelo programa. O 

objetivo do trabalho foi avaliar a diversidade fenotípica através de caracteres 

agronômicos que afetam a produção de sementes e o potencial fisiológico de 

32 cultivares de soja, possibilitando futura seleção das melhores cultivares para 

compor um programa de melhoramento genético direcionado ao Cerrado 

brasileiro. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  Classificação e histórico 

 

A soja, Glycine max (L.) Merrill, é uma planta anual, pertencente ao reino 

Plantae, divisão Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, ordem Fabales, família 

Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Faboideae (Papilionoideae), gênero 

Glycine, espécie Glycine max e forma cultivada Glycine max (L.) Merrill 

(SEDIYAMA et al., 2009).  

Provavelmente, tenha sido domesticada entre os séculos XI e XII A.C na 

China, onde crescia nas terras baixas e úmidas, junto aos juncos, nas 

proximidades dos lagos e rios na China Central (HYMOWITZ; SHURTLEFF, 

2005). Para os Chineses a soja era considerada uma planta sagrada, junto com 

o milheto, cevada, arroz e trigo. Nos séculos XV e XVI a soja foi levada para as 

rotas mercantis e foi introduzida em diferentes países como Japão, Indonésia, 

Filipinas, Nepal e Índia (FEDERIZZI, 2005).  

Em 1740, foi introduzida na Europa após a chegada dos primeiros navios 

europeus no final do século XV (CÂMARA, 1992) e sua chegada às Américas 

ocorreu entre o final do século XVII e início do século XVIII, nos EUA na região 

da Pensilvânia, e por volta de 1880, a maioria das estações experimentais de 

agricultura realizavam experimentos em soja (PIPER; MORSE,1923). Essa 

expansão, em poucas décadas, foi um dos fenômenos mais impressionantes 

da história da agricultura norte-americana. Além de sua qualidade, a 

possibilidade de colheita mecanizada foi o fator decisivo para o rápido 

crescimento de seu cultivo (BLACK, 2000).  

No Brasil, a soja foi introduzida por Gustavo D’utra onde registrou os 

resultados dos primeiros testes feitos com algumas variedades no Estado da 

Bahia em 1882. Em 1891, outras cultivares foram introduzidas em Campinas, 

SP, com melhor adaptabilidade do que na Bahia (KRICHBAUM, 1900). No Rio 

Grande do Sul a primeira informação sobre a soja foi dada por Minsen (1901), 

que relatou o desempenho de um plantio feito pelo A. Welhaüser, no município 

de Dom Pedrito. Novos estudos foram feitos em São Paulo, pela Estação 

Experimental da Cana e Plantas Oleaginosas de Piracicaba durante o período 

de 1931 a 1933, quando foram estudadas 23 variedades (SAMPAIO, 1940).  
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O cultivo para produção comercial de grãos no Brasil teve início no Rio 

Grande do Sul por volta de 1935, a partir desta data, investimentos foram feitos 

tanto no setor industrial como no setor agrícola desenvolvendo um conjunto de 

tecnologias para a produção da cultura em zonas tropicais (SEDIYAMA et al., 

2009).  

 

2.2  Aspectos econômicos 

 

A soja é a cultura agrícola mais comercializada do mundo, tal fato se dá 

especialmente pela composição química de seus grãos que apresentam 40% 

de proteínas e 20% de óleos, constituindo-se como fonte alimentar proteica de 

grande importância mundial, proporcionando múltiplas utilizações comerciais e 

a formação de um complexo industrial destinado ao seu processamento, 

principalmente para a produção de óleo e ração animal (SEDIYAMA et al., 

2009).  

Os países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, Índia, Paraguai 

e Canadá, representam cerca de 95% da produção, sendo os principais 

mercados importadores China e União Européia (IMEA, 2015). Na safra 

2015/2016 a cultura ocupou mundialmente 118.135 milhões de hectares. No 

Brasil a cultura foi plantada em uma área de 33.251,9 milhões de hectares, 

produzindo 95.434,6 milhões de toneladas com uma produtividade 2.870 kg.ha-

1 (CONAB, 2016). 

A soja transgênica ocupou aproximadamente 94% da área total com uma 

área de 31,4 milhões de hectares. Comparando com a safra 2014/2015 o 

plantio de soja OGM cresceu 5,4% (CÉLERES, 2016). 

As Regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil são as principais produtoras de 

soja no Brasil com destaque para os estados: Mato Grosso, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul (CONAB, 2016).  

 

2.3  Melhoramento genético na cultura 

 

No melhoramento genético da soja normalmente estão envolvidas várias 

fases, que podem ser divididas em três etapas principais: a) escolha de 

genitores e realização de hibridação; b) avanço de 6 gerações e seleção, 
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sendo que a base da seleção é a variação genotípica; c) avaliação das 

linhagens, observando as mais produtivas, mais estáveis e melhor adaptadas 

aos ambientes avaliados (MATTA, 2008). Uma ferramenta que impactou 

positivamente o melhoramento genético foi a utilização da biotecnologia que 

contribui para a facilitação do manejo de plantas daninhas e pragas nas 

lavouras, a exemplo, pode-se citar os eventos de transgenia: Roundup Ready 

(RR) e intacta RR2PRO, que foram aprovados pelos órgãos governamentais 

brasileiros para desenvolvimento de pesquisas em 2005 e 2010, 

respectivamente.  

De acordo com Riechmann (2002) a soja Roundup Ready (RR) é uma 

planta que recebeu, por meio de técnicas de biotecnologia, um gene de outro 

organismo capaz de torná-la tolerante ao uso do herbicida glifosato. A 

resistência ao herbicida foi obtida pela inserção de um gene (AroA) oriundo do 

genoma de Agrobacterium tumefaciens, estirpe CP4, a qual codifica uma 

variante da EPSPs (CP4 EPSPs), especialmente tolerante à inibição pelo 

glyphosate (PADGETTE et al., 1995). Sob tratamento com esse herbicida, as 

plantas de soja não são afetadas, devido à ação continuada e sistemática 

dessa enzima alternativa (TUFFI et al., 2007).  

O segundo evento MON 87701 x MON 89788, apresenta tolerância ao 

glifosato, a mesmo presente na soja RR, e a resistência a um complexo de 

lagartas que são alvo de controle na cultura da soja, denominada à soja Intacta 

RR2PRO (MONSANTO, 2015). A metodologia empregada para obtenção do 

parental MON87701 foi a transformação mediada pela Agrobacterium 

Tumefaciens usando o plasmídeo PV-GMIR9, que é um vetor binário contendo 

o T-DNA I que possui o cassete de expressão do gene cry1Ac derivada do 

Bacillus Thurigiensis var. Kurstaki (Bt) e o T-DNA II com o cassete de 

expressão do gene cp4 epsps, usado apenas como marcador de seleção. Após 

a identificação das plantas modificadas com o gene Cry1Ac o T-DNA II foi 

segregado, então por melhoramento clássico, gerando uma determinada 

geração de plantas que continham o cassete de expressão do gene cry1Ac 

(CTNBIO, 2010).   

O melhoramento de plantas tem sido importante não apenas para o 

desenvolvimento de cultivares com bom desempenho agronômico, plantas 

resistentes as principais doenças como ferrugem (Phakopsora pachyrhizi), 
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podrião branca da haste (Sclerotinia sclerotiorum), podridão radicular de 

Phytophthora (Phytophthora sojae), nematóides: cisto (Heterodera glycine), o 

de galhas (Meloidogyne incognita e M. javanicae), para obtenção de ganhos 

genéticos, mas para a eliminação de fatores indesejáveis à alta produtividade, 

o que pode incluir sementes de baixa qualidade (SILVA, 2015 b; SEDIYAMA et 

al.,2015). Roberts e Brookings são exemplos de cultivares que foram 

desenvolvidas para alto potencial de produção, qualidade fisiológica de 

sementes e resistência a Phytophthora sojae (raças 4 and 7), (JIANG et al., 

2013; 2014).  

 Segundo Marcos Filho (2015) avaliações de germinação e de vigor tem 

uma grande aplicabilidade, no processo de monitoramento de sementes de 

potencial fisiológico, no controle de qualidade interno de empresas produtoras 

de sementes, por meio dos quais são estabelecidas todas as etapas do 

processo de produção. O que determina que o mesmo procedimento pode ser 

adotado em alguma etapa de seleção de linhagens de soja (SILVA, 2015 b).  

 

2.4  Qualidade fisiológica de sementes de soja 

 

 A qualidade da semente de soja é composta por quatro pilares: 1. 

qualidade fisiológica, representando uma semente com alto vigor e germinação 

e que resulte em adequada emergência de plântulas em campo; 2. qualidade 

genética, sendo geneticamente pura, representando a cultivar que se deseja 

semear, sem misturas varietais; 3. qualidade sanitária, compreendendo 

semente livre de outras sementes de plantas daninhas e de patógenos, sejam 

eles fungos, vírus, nematoides ou bactérias; 4. qualidade física, composta por 

uma semente pura, livre de material inerte, como contaminantes, fragmentos 

de plantas, insetos, torrões e outras impurezas. (FRANÇA NETO et al., 2016). 

De acordo com Gris et al. (2010) as características genéticas e os efeitos 

ambientais durante as fases de desenvolvimento, colheita, processamento e 

armazenamento são fatores chaves para o período de viabilidade das 

sementes, submetidas à condições desfavoráveis desde o desenvolvimento ao 

armazenamento, podendo acarretar em danos a qualidade das sementes. 

Sabe-se que a qualidade fisiológica de sementes de soja é máxima em sua 

maturidade. A partir deste momento são iniciados diferentes processos 
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degenerativos de natureza física, fisiológica e bioquímica, acarretando a 

deterioração das sementes. (FRANÇA NETO et al., 2010). Em algumas 

pesquisas, tem sido observado que o processo de deterioração de sementes 

de soja, em determinado ambiente é atribuída ao genótipo. Segundo Moraes 

(2000), a rapidez com que ocorre a perda de qualidade das sementes após a 

sua maturidade fisiológica é função da espécie, da cultivar e das condições de 

campo em que são submetidas após a colheita e durante o processo de 

produção, colheita e operações de beneficiamento e armazenamento. 

Sementes de soja, em função das características morfológicas e químicas, 

deterioram-se rapidamente devido a práticas inadequadas durante a produção 

em campo e às condições de estresses ambientais no decorrer do ciclo da 

planta. Ainda, são suscetíveis aos danos por umidade (contração e expansão 

dos tecidos devido à hidratação e à secagem), como radícula, hipocótilo e 

plúmula estão sob tegumento pouco espesso que oferece pouca proteção 

(FRANÇA NETO; KRYZANOWSKI; COSTA 1998; FRANÇA NETO et al., 2007) 

 A qualidade fisiológica está associada as funções vitais nas sementes como 

germinação, vigor e longevidade - capacidade de armazenamento (BEWLEY; 

BLACK, 1994).  

A germinação é um fenômeno pelo qual, sob condições apropriadas, o eixo 

embrionário dá prosseguimento ao seu desenvolvimento, que tinha sido 

interrompido, nas sementes ortodoxas, por ocasião da maturidade fisiológica, 

tal processo se desenvolve em 3 etapas. Na etapa 1 ocorre um aumento na 

intensidade respiratória e degradação das substâncias de reservas 

(carboidratos, proteínas e lipídios) em tamanho molecular menor ao atingir 

entre 35 e 40 % de água (sementes cotiledonares) terá o início da etapa 2 que 

consiste no transporte ativo das substâncias desdobradas do tecido de reserva 

para o tecido meristemático, a partir de quando a semente atinge de 50 a 60% 

de água dá-se o início da etapa 3 em que as substâncias transportadas são 

reorganizadas em substâncias complexas para formar o protoplasma e as 

parede celulares, que permitirão a formação do eixo embrionário (CARVALHO 

NAKAGAWA, 2012) 

Kramer e Kozlowski (1960), descrevem as seguintes etapas do processo 

germinativo: 1- hidratação e absorção de água; 2- hidratação dos tecidos; 3- 

absorção de oxigênio; 4- intensificação das atividades enzimáticas e de 
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digestão; 5- início da multiplicação e do crescimento celular; 6- intensificação 

da respiração e da assimilação; 7- intensificação da multiplicação e do 

crescimento celular; 8- diferenciação celular; 9- aumento no conteúdo de 

açúcares redutores; 10- emergência da plântula.  

Para avaliar tal processo fisiológico, segundo Brasil (2009), o teste de 

germinação tem como objetivo principal determinar o potencial máximo de 

germinação de um lote de sementes podendo estimar o valor para semeadura 

em campo.  

O vigor de sementes é definido como a soma de atributos que confere à 

semente o potencial para germinar, emergir e resultar rapidamente em 

plântulas normais, sob ampla diversidade de condições ambientais (MARCOS 

FILHO, 1999). Convém diferenciar dois aspectos inerentes ao vigor: o genético 

e o fisiológico (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012).  

O vigor genético é aquele observado na heterose ou nas diferenças de vigor 

entre duas linhagens, enquanto o fisiológico é observado entre lotes de uma 

mesma linhagem, cultivar ou espécie (POLLOCK; ROOS, 1972). Entretanto, 

deve-se lembrar que o vigor fisiológico depende não apenas do genético, mas 

também das condições a que são submetidas as plantas e as sementes que 

irão produzir (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012).  

Vários testes têm sido recomendados para a avaliação do vigor de 

sementes de soja, destacando-se os de envelhecimento acelerado, tetrazólio, 

condutividade elétrica, crescimento de plântulas, classificação do vigor de 

plântulas (VIEIRA et al., 2003). 

O teste de tetrazólio, o mais difundido na indústria sementeira, baseia-se na 

alteração de coloração dos tecidos vivos em presença de sal de tetrazólio. A 

reação se processa no interior das células, detectando os tecidos vivos pela 

formação da coloração vermelha, tecidos deteriorados com coloração vermelha 

escura e os tecidos mortos, que não respiram, não apresentando coloração 

(GRABE, 1976; FRANÇA NETO et al., 1999). Este teste além de determinar o 

vigor das sementes fornece informações sobre as principais possibilidades de 

danos ocorridos durante a condução dos campos causados por umidade, 

danos durante a colheita (danos mecânicos) e injúrias causados por percevejos 

(FRANÇA NETO et al., 2007).  
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Outro teste que submete a semente a condições que favorece o estresse 

fisiológico, é o teste de envelhecimento acelerado o mesmo se baseia na taxa 

crescente de deterioração da semente pela exposição em níveis elevados de 

temperatura e umidade relativa do ar, considerados os fatores ambientais 

preponderantes na intensidade e velocidade de deterioração das sementes 

(DELOUCHE, 2002). Esse teste foi desenvolvido com a finalidade de estimar o 

potencial de armazenamento de sementes (DELOUCHE; BASKIN, 1973), mas 

a evolução do seu uso comprovou a eficiência para a comparação do vigor 

entre lotes de sementes e estimativa do potencial de emergência de plântulas 

em campo (POPINIGIS, 1977). Os testes de vigor apresentados podem 

apresentar alta reprodutibilidade em sementes de soja, tanto em termos de 

metodologia de execução como interpretação dos resultados (ISTA, 2004). 

Em relação a longevidade o período que uma semente pode viver é aquele 

determinado por suas características genéticas e recebe o nome de 

longevidade. Esse período de longevidade é extremamente variável, indo 

desde alguns poucos dias até mais de séculos (MARCOS FILHO, 2005). A 

deterioração da semente é função não somente do tempo, mas também da 

temperatura e da umidade (ELLlS; ROBERTS, 1981).  

Consequentemente, a condição ambiental do armazém influencia 

grandemente o período de sobrevivência da semente. Alguns estudos têm 

tentando relacionar o resultado do vigor com a emergência de campo (teste de 

frio e envelhecimento acelerado), com o potencial de armazenamento da 

semente (envelhecimento acelerado, deterioração controlada), e como medida 

de danos físicos e fisiológicos causados por insetos (condutividade e tetrazólio) 

(DELOUCHE; BASKIN, 1973; AOSA, 1983; HAMPTON; TEKRONY, 1995; 

FRANÇA NETO et al., 2000; WOLTZ; TEKRONY, 2001; ANDREOLl, 2004; 

POWELL; MATTHEWS, 2005). 

 

2.5  Diversidade fenotípica de soja 

 

 O estudo da diversidade por meio de caracteres agronômicos ou 

fenotípicos, principalmente os de natureza quantitativa, são de interesse no 

melhoramento aplicado, tendo em vista sua importância econômica e a 

necessidade de se obter êxito na escolha adequada de combinações híbridas 
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superiores proporcionando maior variabilidade genética nas gerações 

segregantes (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2004; VILELA et al., 2014). A 

importância dos estudos sobre a divergência genética para o melhoramento 

reside no fato de que cruzamentos envolvendo genitores geneticamente 

diferentes são mais convenientes para produzir alto efeito heterótico e, também 

maior variabilidade genética em gerações segregantes (RAO et al., 1981). 

Segundo Faria et al. (2007), o progresso genético direcionado em qualquer 

espécie está relacionado à existência de variabilidade genética.  

 A soja é uma cultura que, pelos estudos de grau de parentesco e 

divergência genética, apresenta alta similaridade entre os cultivares 

desenvolvidos (BONATO et al., 2006; HYTEN et al., 2006). Apesar do grande 

número de cultivares de soja existente no Brasil, há pouca variabilidade 

genética entre elas em razão, de serem originárias de poucos ancestrais, o que 

resultou em uma base genética estreita (ALCÂNTARA NETO, 2001).  

 Diversos trabalhos visando estimar a divergência genética em soja são 

realizados, utilizando-se análises multivariadas baseadas em dados 

fenotípicos.  Miranda et al. (2007), estimaram os coeficientes de parentesco 

entre as cultivares brasileiras de 0,18 indicando a estreita base genética 

destas. Wysmierski e Vello (2013), avaliaram 444 genealogias de cultivares 

brasileiras, identificando 60 ancestrais dos quais apenas 14 contribuíram com 

mais de 90% da base genética das mesmas, onde 4 principais ancestrais foram 

os mesmos em todos os períodos de lançamento. Liu et al. (2011), observaram 

que 9 caracteres agronômicos diferenciaram 91 linhagens de soja, alocando-as 

em dois grupos distintos, os quais correspondiam às suas origens geográficas. 

Santos et al. (2012), estimaram a diversidade genética entre 48 genótipos de 

soja, utilizando 17 caracteres fenotípicos, e conseguiram identificar hibridações 

promissoras visando maior produção de grãos. Rigon et al. (2012), avaliaram 

18 cultivares de soja por meio de caracteres quantitativos e observaram que as 

variáveis de maior contribuição para a divergência genética foram à altura de 

inserção da primeira vagem e o número de dias para a maturação fisiológica.  
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2.6  Análises multivariadas 

 

As análises multivariadas referem-se a todas as técnicas estatísticas que 

simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre os indivíduos ou objeto de 

investigação. Muitas técnicas multivariadas são extensões da análise 

univariada e da análise bivariada. Algumas técnicas multivariadas fornecem um 

meio de executar em uma única análise aquilo que antes exigia múltiplas 

análises univariadas para ser realizado (HAIR et al., 2009). 

Técnicas exploratórias multivariadas são muitas vezes associadas ao 

problema de como reduzir o espaço original, para uma dimensão mínima 

necessária, visando à obtenção da descrição de informações relevantes 

contidas nas observações originais (BARBOSA et al., 2013).  

Os métodos de análise de dados multivariados permitem um estudo global 

destas variáveis, evidenciando as ligações, semelhanças ou diferenças entre 

elas, com menor perda possível de informação (HAIR et al., 2009). Várias 

técnicas exploratórias multivariadas podem ser aplicadas na seleção de 

genótipos superiores e para a diversidade genética ou fenotípica.  A grande 

vantagem é analisar simultaneamente as informações de todas as variáveis 

respostas, levando em conta as correlações existentes entre elas (SARTORIO, 

2008).  

Segundo Hair et al. (2009) as variáveis nos métodos multivariados, são 

classificadas em variáveis dependentes e independentes. Na técnica de 

dependência a variável é identificada como dependente e explicada por outras 

variáveis conhecidas como variáveis independentes, tendo como exemplo a 

análise discriminante, análise conjunta, análise de correlação canônica, análise 

multivariada de variância e regressão múltipla. Por outro lado, a técnica de 

interdependência envolve a análise simultânea de todas as variáveis no 

conjunto, sem definir se a variável é independente ou dependente. 

 Os métodos multivariados tornam possíveis levantar questões específicas 

e precisas de considerável complexidade em conjunto de dados, transformando 

informações m-dimensional em tri ou bidimensional uma vez que a capacidade 

humana de identificação por reconhecimento visual só é possível até a terceira 

dimensão (FERRAUDO, 2014).  
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A estatística multivariada tem sido aplicada na seleção de genótipos 

superiores no melhoramento genético da soja em diversos trabalhos (RIGON et 

al., 2012; SANTOS et al., 2012; DALLASTRA et al., 2014; VIANNA et al., 2013; 

SILVA, 2015 a; LEITE, 2016; ANDRADE et al., 2016).  

 

2.6.1 Análises de componentes principais 

 

Dentre as técnicas multivariadas, uma das técnicas mais utilizadas na 

predição da diversidade genética são as análises de componentes principais 

que podem ser utilizadas quando os dados são obtidos de experimentos sem 

repetições (MACHADO, 1999).  

Esta técnica busca reduzir o espaço de variáveis criando eixos ortogonais 

que são combinações lineares das variáveis originais denominados 

componentes principais, é medido o poder de cada variável no seu respectivo 

componente, o que permite diminuir a estrutura de variáveis originais numa 

nova estrutura menor que a inicial (FERRAUDO, 2014). 

Como uma ferramenta de análise exploratória a análise de componentes 

principais permite revelar a existência de relações entre as variáveis medidas e 

de relações ou agrupamentos entre amostras tornando-se de grande utilidade 

no melhoramento genético. O número de componentes é sempre igual ao 

número de variáveis (LYRA, 2010).  

Cada componente retém porcentagem da variância original, sendo os 

mesmos extraídos na ordem do mais explicativo para o menos explicativo, isto 

é, o primeiro componente principal (CP1) possui a máxima variância, tendo o 

segundo componente principal (CP2) a segunda maior variância e, assim, 

sucessivamente. Assim, os primeiros componentes são responsáveis por 

grande parte da explicação total e, consequentemente, uma grande parte 

dessa variabilidade pode ser explicada por um número menor de componentes, 

em relação ao numero de variáveis avaliadas (FERREIRA, 2011). Geralmente 

as observações (ou indivíduos) são distribuídas em gráficos bidimensionais 

onde os eixos ortogonais são os componentes principais (DALLASTRA et al., 

2014; VIANNA et al., 2013). 
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2.6.2 Análises de agrupamentos 

 

A análise de agrupamentos ou cluster analysis é amplamente utilizada no 

melhoramento genético e consiste em um conjunto de técnicas que objetivam 

identificar e agrupar genótipos segundo a similaridade sobre alguma 

característica que possuem, possibilitando uma melhor análise dos dados e a 

identificação de padrões de comportamento (MINGOTI, 2005). 

 Os métodos de agrupamento dividem grupos de amostras em subgrupos 

de acordo com a semelhança ou diferença entre eles, originando um 

dendrograma, os quais são estruturas hierárquicas formadas pela união dos 

elementos similares (VICINI, 2005; LINDEN, 2009).  

Na aplicação da análise de agrupamento é fundamental a escolha de um 

coeficiente que quantifique o quanto dois objetos são semelhantes. Estes 

coeficientes podem ser divididos em duas categorias: medidas de similaridade 

e medidas de dissimilaridade (FERRAUDO, 2014). A medida de dissimilaridade 

é entendida como um critério que quantifique a distância entre dois objetos ou 

indivíduos (SILVA, 2012).  

Os métodos de agrupamento diferem pelo tipo de resultado a ser fornecido 

e pelas diferentes formas de definir a proximidade entre os indivíduos diante a 

formação de um grupo ou entre dois grupos quaisquer (CRUZ; CARNEIRO; 

REGAZZI, 2014).  

Dentre os métodos de agrupamento, destacam-se os métodos hierárquicos 

e os não-hierárquicos. Conforme Malhotra (2001), o método de agrupamento 

hierárquico caracteriza- se, como o próprio nome diz, pelo estabelecimento de 

uma hierarquia, ou simplificadamente, uma estrutura em forma de árvore. As 

estruturas hierárquicas formadas pela união dos elementos similares consistem 

em diagramas chamados dendrogramas. Entre os hierárquicos, os métodos 

mais utilizados, são o método de ligação simples (single linkage), ligação 

completa (complete linkage), ligação média entre grupos (Unweighted Pair 

Group Method with Arithmetic Mean – UPGMA) e o método de Ward. 

As delimitações podem ser estabelecidas por um exame visual do 

dendrograma, em que se avaliam pontos de alta mudança de nível, tornando-

os em geral como delimitadores do número de genótipos para determinado 

grupo (CRUZ; CARNEIRO, 2003). Por sua vez, nos métodos não hierárquicos, 
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a aglomeração dos indivíduos tende a formar grupos mutuamente exclusivos 

(CRUZ; FERREIRA; PESSONI, 2011). 

O método não-hierárquico difere do hierárquico na quantidade de classes 

formadas, à qual é determinada antes da realização da análise, com o objetivo 

de minimizar a variabilidade dentro do conjunto e maximizar a variabilidade 

entre os conjuntos (PITTA et al., 2010). 

Um método não-hierárquico bastante utilizado é o K-médias (K- means), 

que visa alocar os elementos de dados em grupos previamente definidos. É um 

método que minimiza a soma dos quadrados residuais dentro de cada grupo 

formado, aumentando a homogeneidade dentro dele ao mesmo tempo em que 

aumenta a diferença entre eles (ALENCAR et al., 2013).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  Materiais genéticos  

 

Foram selecionadas 32 cultivares comerciais brasileiras de soja divididas 

em 2 grupos: 24 cultivares com tecnologia Intacta e 8 com tecnologia Roundup 

Ready (RR). As cultivares utilizadas são adaptadas à diversas regiões 

produtoras de soja no Centro- Oeste brasileiro compreendendo entre grupos de 

maturidade- (GM) 6.8 a 9.0 conforme a Tabela 1. Todas as cultivares foram 

enumerados de 1 a 32 para identificação das mesmas durante a condução do 

experimento.  

 

Tabela 1 - Cultivares comerciais selecionadas para o experimento. 

Cultivares Tecnologia GM Empresa 

1 98Y28IPRO Intacta 8.2 Monsoy 
2 AS3680IPRO Intacta 6.8 Agroeste 
3 AS3797IPRO Intacta 7.9 Agroeste 
4 AS3810IPRO Intacta 8.1 Agroeste 
5 AS3820IPRO Intacta 8.2 Agroeste 
6 AS3850IPRO Intacta 8.5 Agroeste 
7 AS7307RR RR 7.3 Agroeste 
8 AS8197RR RR 8.1 Agroeste 
9 CD2728IPRO Intacta 7.2 Coodetec 
10 CD2820IPRO Intacta 8.2 Coodetec 
11 M6952IPRO Intacta 7.2 Monsoy 
12 M6972IPRO Intacta 6.9 Monsoy 
13 M7110IPRO Intacta 7.1 Monsoy 
14 M7211RR RR 7.2 Monsoy 
15 M7639RR RR 7.6 Monsoy 
16 M7739IPRO Intacta 7.7 Monsoy 
17 M8133IPRO Intacta 8.1 Monsoy 
18 M8210IPRO Intacta 8.2 Monsoy 
19 M8349IPRO Intacta 8.3 Monsoy 
20 M8372IPRO Intacta 8.3 Monsoy 
21 M8473IPRO Intacta 8.5 Monsoy 
22 M8527RR RR 8.5 Monsoy 
23 M8615IPRO Intacta 8.6 Monsoy 
24 M8766RR RR 8.7 Monsoy 
25 M8808IPRO Intacta 8.8 Monsoy 
26 M8867RR RR 8.8 Monsoy 
27 M9056RR RR 9 Monsoy 
28 NS8338IPRO Intacta 8.3 Nidera 
29 RK7814IPRO Intacta 7.8 Riber Sementes 
30 ST797IPRO Intacta 7.9 Seed Corp 
31 TMG2181IPRO Intacta 8.1 TMG 
32 TMG2183IPRO Intacta 8.3 TMG 
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3.2  Área experimental e condução dos campos  

 

O experimento à campo foi conduzido na safra de verão 2015/2016 em área 

de pivô central, na Fazenda São Romão, localizada no Município de Goiatuba, 

Goiás, coordenadas: 17°59'48.84"S e 49°41'21.80"W. A região é classificada 

de clima Aw, temperatura média anual de 23.0 °C e 1369 mm de pluviosidade 

média anual (KOPPEN, 1948). O solo é caracterizado como Latossolo Roxo 

Distrófico, profundo, acentuadamente drenado, poroso e suavemente 

ondulado. As temperaturas mínimas e máximas e precipitações pluviométricas 

diárias estão apresentadas na Figura 1 e 2. 

 

Figura 1 – Precipitação pluvial e temperatura média, de novembro de 
2015 a maio de 2016 em Goiatuba, GO. 
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Figura 2 – Umidade relativa do ar média e temperatura média, de 
novembro de 2015 a maio de 2016 em Goiatuba, GO. 

 

 

Os campos foram semeados nos dias 11, 12 e 13 de Novembro de 2015. 

Cada cultivar ocupou uma área de 0,5 ha, totalizando 16 ha de área útil 

experimental. Os tratos culturais realizados durante a condução do 

experimento a campo foram de acordo com as recomendações técnicas para a 

cultura da soja (EMBRAPA, 2014). 

As cultivares foram colhidas à medida que atingiam o estágio R9 e umidade 

entre 13 a 15%. A colheita foi realizada com colhedoras possuindo sistema 

axial, recomendadas para colheita de campos de sementes, pois apresenta 

menor taxa de sementes danificadas.  

 

3.3  Caracteres agronômicos avaliados 

 

Foram avaliados os principais caracteres agronômicos, observados na 

cultura da soja, conforme escala fenotípica de Fehr e Caviness (1977).  

 

3.3.1 Número de dias para a maturidade (NDM)  

 

O ciclo de cada cultivar foi compreendido entre o número de dias da 

emergência até o estágio R8, definido pelo momento em que 95% das vagens 

estão maduras e com coloração típica da cultivar (FEHR; CAVINESS, 1977). 
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3.3.2 Número de dias para o florescimento (NDF)  

 

 Número de dias entre a data da semeadura e abertura de 50% das flores no 

estágio fenológico R2.  

 

3.3.3 Altura da planta na maturidade (APM) 

 

 Média da distância em centímetros, da superfície do solo à extremidade da 

haste principal de 20 plantas aleatoriamente selecionadas e identificadas no 

estágio fenológico R8. 

 

3.3.4 Altura de inserção da primeira vagem (AIV)  

 

 Distância em centímetros, entre a superfície do solo e a inserção da 

primeira vagem na haste principal de 20 plantas previamente selecionadas e 

identificadas no estágio R8. 

 

3.3.5 Número de nós (NN) 

 

 Média correspondente ao número total de nós na haste principal, de 20 

plantas selecionadas e identificadas, contabilizados em R8. 

 

3.3.6 Número de vagens total (NV) 

 

 Obtido por meio da contagem do número médio de vagens produzidas, por 

20 plantas selecionadas e identificadas em R8. 

 

3.3.7 Peso de mil sementes (P1000)  

 

 Foi obtido o peso médio em gramas de 1000 sementes, por meio da 

contagem de 10 amostras de 100 sementes retiradas do bulk após 

beneficiamento, de acordo com as Regras de Análises de Sementes (Brasil, 

2009).  

 



33 

 

3.3.8 Produtividade (PD) 

 

 Foi obtido através da colheita de toda a área útil de cada cultivar e expresso 

em kg.ha-1. 

 

3.4  Análises para determinação da qualidade fisiológica de sementes  

 

As avaliações quanto à qualidade fisiológica das 32 cultivares em estudo 

foram conduzidas em laboratório de Análise de Sementes, localizado em 

Goiatuba - GO. Foi retirada uma amostra em bulk de 3 kg após beneficiamento 

de cada cultivar para os testes de: germinação, tetrazólio e envelhecimento 

acelerado. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado 

(DIC), com 4 repetições. Para as porcentagens de germinação, vigor, 

viabilidade e envelhecimento acelerado, foram realizadas transformações por 

arcsin √(x/100).  

 Para as variáveis: dano por percevejo, dano mecânico e dano por umidade, 

obtidas através do teste de tetrazólio, foram executadas as transformações de 

dados por √ (x+1)0,5.  

 

3.4.1  Teste de germinação: 

 

 Antes da instalação do teste de germinação, foi determinado o teor de água 

das sementes pelo método da estufa a 105 ± 3ºC por 24h (Brasil, 2009), 

utilizando-se duas sub- amostras de 25 sementes para cada lote.  

 O teste de germinação foi conduzido com 4 repetições de 50 sementes para 

cada bulk, distribuídas em caixas de plástico tipo “gerbox®” contendo como 

substrato papel germitest umedecido com quantidade de água 2,5 vezes o 

peso do papel. As sementes foram colocadas para germinar, em 3 folhas 

enroladas cuidadosamente com as sementes distribuídas linearmente 

colocadas em câmera de germinação vertical. A análise da germinação das 

sementes foi realizada conforme descrito por Brasil (2009), as contagens foram 

feitas aos 5 e 8 dias após a instalação do teste, contabilizando a porcentagem 

final de plântulas normais, anormais, sementes duras, sementes dormentes e 

sementes mortas. 
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3.4.2 Teste de tetrazólio 

 

 As sementes foram pré-umedecidas por 16 h em caixa tipo “gerbox®” com 

tela modificada a uma temperatura de 25ºC. Após este processo, as sementes 

foram colocadas em copinhos de plástico de 50 ml, contendo uma solução de 

tetrazólio (2,3,5 - trifenil cloreto de tetrazólio) com concentração de 0,075%, e 

colocados em uma estufa, localizada em uma sala com ausência de luz, à uma 

temperatura de 35ºC por 2,5 horas. Após este processo, as sementes foram 

lavadas em água corrente e foi realizada a avaliação com auxílio de lupas com 

aumento de 6 vezes e iluminação florescente. As sementes foram seccionadas 

longitudinalmente através do eixo embrionário entre os cotilédones, o 

tegumento removido para avaliação do eixo radícula-hipocótilo.  

A avaliação foi feita individualmente para cada semente, e os resultados 

registrados na ficha de avaliação do teste de tetrazólio, de acordo com a 

presença e ausência de danos, bem como os tipos de danos ocorridos nas 

sementes. A classificação dos níveis de vigor, viabilidade foi feita de acordo 

com França Neto et al. (1999). 

 

3.4.3 Teste de envelhecimento acelerado:  

 

 Este teste foi realizado de acordo com a metodologia descrita por Marcos 

Filho (1999), as sementes foram distribuídas em camada única e uniforme 

sobre tela de inox, fixada no interior de caixas do tipo “gerbox®” com 

compartimento individual, contendo 40 mL de água destilada. As caixas foram 

tampadas, a umidade relativa foi mantida em 100% por 48 h, em câmara de 

envelhecimento a temperatura de 41ºC. Após este período, foi realizado o teste 

de germinação, as sementes foram colocadas para germinar seguindo a 

metodologia descrita para o teste de germinação de acordo com as Regras de 

Análise de Sementes (BRASIL, 2009). Os resultados foram expressos em 

porcentagem de plântulas normais na primeira contagem.  
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3.5  Análises Estatísticas 

 

Os caracteres agronômicos avaliados foram submetidos, às análises 

estatísticas multivariadas exploratórias, considerando os componentes 

principais e os métodos de agrupamento hierárquicos e não hierárquicos. A 

semelhança entre os genótipos foi medida pela distância Euclidiana e a ligação 

média entre os grupos foi realizada pelo método de Ward. As análises foram 

efetuadas por meio do software Statistica versão 10 (STATSOFT, 2010).  

Os dados obtidos nos testes para determinação da qualidade fisiológica de 

sementes foram submetidos à análise de variância e ao teste F, quando 

encontrado efeito significativo de genótipos, as médias foram agrupadas pelo 

teste Scott-Knott a 5% de significância, as rotinas estatísticas foram realizadas 

com o auxílio do programa Genes (CRUZ, 2001). Posteriormente foram 

efetuadas análises de componentes principais e agrupamentos não 

hierárquicos (K-means) para qualidade fisiológica e produtividade.  

 

3.5.1  Análises multivariadas 

 

 Para a realização das rotinas estatísticas multivariadas, os dados foram 

padronizados, contribuindo com o mesmo peso no cálculo do coeficiente de 

semelhança entre objetos, resultando em variáveis padronizadas com média 

nula e variância unitária, de acordo com Ferraudo (2014) que descreve que há 

duas razões para a padronização da matriz de dados. As unidades associadas 

aos atributos podem arbitrariamente influenciar o grau de semelhança entre os 

objetos, com a padronização o efeito dessa arbitrariedade é eliminado. A 

padronização faz com que os atributos contribuam com o mesmo peso no 

cálculo do coeficiente de semelhança entre objetos. Se uma variável possui um 

intervalo de valores superior a outro de outra variável, certamente a primeira 

variável contará com um peso maior na determinação do grau de semelhança 

entre objetos. Este efeito pode ser compensado pela padronização. A partir da 

seguinte equação:  

𝑧𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗 −  ̅x 𝑗

𝑆𝑗
                                                                                                   (1) 
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  Onde: 
           𝑍𝑖𝑗= valor padronizado; 

            j=1, 2,...,p variáveis; 

             i=1,2,...,n objetos; 

             𝑋𝑖𝑗 𝑒 𝑋 ̅ 𝑗 e Sj = média e o desvio padrão da coluna j. 

 

3.5.2 Análise por componentes principais 

 

Esta análise permite visualizar a dispersão das cultivares a partir de um 

plano cartesiano, obtido pela categorização dos primeiros componentes, nos 

quais o aproveitamento da variabilidade disponível seja maximizado (VILLELA, 

2014). Cada componente principal é uma combinação linear das variáveis 

originais, além disso, são independentes entre si, e estimados com o propósito 

de reter, em ordem de estimação, o máximo da informação, em termos de 

variação total, contida nos dados iniciais (CRUZ; REGAZZI, 2001). A técnica 

dos componentes principais consiste em transformar o conjunto de p variáveis 

xi1, xi2, ..., xip em um novo conjunto yi1, yi2, ..., yip, em que os yi’s são funções 

lineares dos xi´s e independentes entre si. 

 

3.5.2.1 Cálculo da variância contida em cada componente principal  

 

A proporção da variância total contida em cada componente é obtida 

através da seguinte expressão: 

  

CPh=
λh

Traço (C)
 100                                                                                     (2)  

 

Onde: 

                 𝐶𝑃ℎ = matriz de covariâncias dos dados originais padronizados; 

                 λh = h-ésima raiz característica (autovalor) da matriz C; 

                Traço (C) = λ1 +λ2 ….+λℎ 

 

Segundo Kaiser (1958), são considerados somente autovalores acima de 1 

ou muito próximos, pois geram componentes com quantidade relevante de 
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informação das variáveis originais. Para aqueles abaixo de 1, a quantidade de 

informação retida no componente não é relevante. 

 

3.5.3 Correlações das características (variáveis) com os componentes 

principais 

A correlação das características (variáveis) com os componentes principais, 

é obtida através da fórmula: 

 

𝑟𝑥𝑗(𝑐𝑝ℎ ) =
𝑎𝑗ℎ   √λℎ

𝑆𝑗
                                                                                          (3) 

 
Onde: 
          Sj = desvio padrão da variável j; 

          ajh = coeficiente da variável j no h-ésimo componente principal; 

          λh = h-ésima raiz característica (autovalor) da matriz de covariância. 

 

3.5.4 Análise de agrupamento por método hierárquico 

 

3.5.4.1 Distância Euclidiana  

 

A Distância Euclidiana é provavelmente a medida mais comumente utilizada 

para analisar a semelhança entre objetos. O cálculo da distância Euclidiana foi 

feito a partir dos dados originais padronizados, sendo definido pela distância 

geométrica dos objetos x e y em um espaço multidimensional, dada pela 

equação:  

 

𝑑(𝑥, 𝑦) = √∑𝑖(𝑥𝑖  − 𝑦𝑖 )2                                                                          (4) 

 

Distância Euclidiana quadrática é uma forma de empregar o padrão de 

distância Euclidiana dando, progressivamente, maior peso aos objetos mais 

distantes, esta é calculada pela seguinte equação: 

 

𝑑(𝑥, 𝑦) = ∑𝑖(𝑥𝑖  − 𝑦𝑖 )
2                                                                             (5) 
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3.5.4.2 Método de Ward  

 

Procedimento também chamado de “mínima variância”, cada elemento é 

considerado como um único conglomerado. Em cada passo do algoritmo de 

agrupamento calcula-se a soma de quadrados dentro de cada aglomerado. 

Esta soma é o quadrado da distância Euclidiana de cada elemento amostral 

pertencente ao conglomerado em relação ao correspondente vetor de médias 

do aglomerado, isto é: 

 

𝑆𝑆𝑖 = ∑ (
𝑛1
𝐾=1 𝑋𝐼𝐾 − 𝑋𝐼

 ⃐  )′(𝑋𝐼𝐾 − 𝑋𝐼
 ⃐  )                                                            (6) 

 

Onde: 

           ni = número de elementos no aglomerado Ai quando se está no 

passos do    processo de agrupamentos; 

          Xik = vetor de observações do k - ésimo elemento amostral que 

pertence ao i -ésimo conglomerado; 

           𝑋 ̅𝑖= centróide do conglomerado Ai; 

 

SSi representa a soma de quadrados correspondente ao aglomerado Ai. 

Nos passos, a soma de quadrados total dentro dos grupos, SSR, é definida 

como: 

 

𝑆𝑆𝑅 =  ∑ 𝑆𝑆𝐼
𝑔𝑠
𝑖=1                                                                                               (7)  

 

Onde: 

           gs = número de grupos existentes quando se está no passo s. 

 

Assim, a distância entre os aglomerados Ai e Bl é, então, definida como: 

 

 𝑑(𝐴𝑖, 𝐵𝑙 = [
𝑛𝑖𝑛𝑙

𝑛𝑖+𝑛𝑙
] (�̅�𝑖 − �̅�𝑙)′(�̅�𝑖 − �̅�𝑙)                                                             (8) 

 

Sendo a soma de quadrados entre os clusters Ai e Bl. Em cada passo do 

algoritmo de agrupamento, os dois conglomerados que minimizam a distância, 
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são combinados. Ë possível demonstrar que a medida de distância, é a 

diferença entre o valor de SSR depois e antes de se combinar os 

conglomerados Ai e Bl num único conglomerado. Portanto, em cada passo do 

agrupamento, o método de Ward combina os dois conglomerados que resultam 

no menor valor SSR. Este processo gera um dendrograma com diferentes 

grupos. 

 

3.5.5 Análise de agrupamento por método não hierárquico: K-means 

 

A Análise de Agrupamentos pelo método K-means ou K- médias baseia-se 

em um procedimento onde, dado um número de clusters previamente 

determinado são calculados os pontos que representam os “centros” destes 

clusters. O critério de agrupamento pelo método de K-means pode ser descrito 

como sendo: 

 

𝐸 = ∑ ∑ 𝑑(𝑥𝑖, 𝑥𝑜𝑘𝑥1∈𝐶𝑘
𝑘
𝑘=1 )                                                                             (9) 

Onde: 

𝑥𝑜𝑘  = centróide do cluster 

𝐶𝑘 𝑒 𝑑(𝑥𝑖, 𝑥𝑜𝑘) = distância entre os pontos X𝑖 e X𝑜𝑘 

 

O centróide pode ser a média ou a mediana de um grupo de pontos. Em 

outras palavras, o objetivo do K-médias é minimizar a distância entre cada 

ponto e o seu respectivo centróide (HAIR et al., 2009). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  Caracteres agronômicos 

 

A análise de componentes principais gerou um total de oito autovalores, 

sendo que os três primeiros foram superiores. Análises de componentes 

principais, vêm se destacando em estudos de seleção de genótipos superiores, 

pois além de identificar os caracteres mais importantes na contribuição de 

variação total disponível entre indivíduos, fornece indicação para eliminar as 

variáveis que pouco contribuem (CRUZ; CARNEIRO, 2006).  Os componentes 

principais também são empregados para agrupar indivíduos com 

características semelhantes e em correlações existentes entre as variáveis em 

estudo (VALLADARES et al., 2008). De acordo com o critério proposto por 

Kaiser (1958), apenas autovalores acima de um geram componentes com 

qualidade de informações das variáveis originais relevantes.  

Os autovalores 1, 2, 3 foram responsáveis por 70,65% da variância total 

(Tabela 2). Valor semelhante foi encontrado por Groli (2016) onde os três 

primeiros componentes principais (CP) explicaram 70,6% da variância retida, 

resultante de estudo voltado para seleção de genótipos de soja com elevado 

potencial agronômico e resistência ao complexo de percevejos.  

 
Tabela 2 - Matriz de correlação de autovalores e estatística para os caracteres agronômicos  

Número do 
autovalor 

Autovalor 
Variância   
total (%) 

Autovalor         
acumulado 

Variância 
acumulada (%) 

1 2,98 37,31 2,98 37,31 
2 1,42 17,79 4,41 55,10 
3 1,24 15,54 5,65 70,65 
4 0,78 9,76 6,43 80,41 
5 0,53 6,66 6,96 87,07 
6 0,45 5,63 7,41 92,70 
7 0,35 4,34 7,76 97,04 
8 0,24 2,95 8,00 100,00 

 

Na tabela 3 estão relacionadas as variáveis que contribuíram para a maior 

diversidade dentro de cada componente principal, sendo consideradas 

importantes apenas as correlações acima do valor absoluto de 0,6 

corroborando com Ferraudo (2010). Sabe-se que o maior valor das variáveis, 

em módulo, representa maior contribuição da característica atuando naquele 

componente principal (VILLELA, 2014).   
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Tabela 3 - Correlação entre as variáveis e os componentes principais (CP) das cultivares 

avaliadas:  produtividade (PD); número de dias para florescimento (NDF); número de 
dias para maturidade (NDM); altura da planta na maturidade (APM); altura de 
inserção da primeira vagem (AIV); número de nós (NN): número de vagens total 
(NV); peso de 1000 sementes (P1000).  

Variáveis           CP1 CP2 CP3 

PD (kg. ha
-1

) 0,77 -0,03 0,25 

NDF -0,69 0,02 0,13 

NDM -0,72 0,16 -0,21 

NV -0,74 -0,41 -0,16 

APM (cm) -0,28 0,53 0,69 

AIV (cm) -0,03 0,87 -0,10 

NN -0,42 -0,38 0,74 

P1000 (g) 0,74 -0,16 0,17 

 

O primeiro componente principal (CP1) reteve 37,31% da variância original, 

com as variáveis PD, NDF, NDM, NV, P1000. As variáveis: PD, NV e P1000 

foram as que contribuíram para maior retenção de variância em CP1, tal 

resultado está de acordo com Garcia et al. (2007) e Alcântara Neto et al. 

(2011), observaram que os caracteres números de vagens e peso de 1000 

sementes se relacionam diretamente ao aumento na produção. Para as 

variáveis NDF e NDM, os resultados apresentaram uma relação negativa, ou 

seja, a cultivar com rápido florescimento, apresentará uma maturidade 

fisiológica antecipada, o que determina seu ciclo ou grupo de maturidade. O 

conhecimento do número de dias para a maturidade é fundamental, uma vez 

que a utilização de cultivares com menor ciclo pode reduzir a incidência de 

pragas e doenças, principalmente quando os ataques ocorrem no final do ciclo 

da cultura, em função de escapes (VIANNA et al., 2013). 

O segundo componente principal (CP2) reteve 17,79% da variância, 

atribuída a variável AIV, com o maior valor de correlação encontrado (0,87), 

demonstrando a relevância desta variável, pois plantas com alturas maiores de 

inserção de primeira vagem evitam perdas durante a colheita especialmente 

em terrenos declivosos. Da mesma forma, Silva (2015 a) observou em CP2 

22,08 % da variância original explicada apenas pela variável altura da inserção 

da primeira vagem com correlação de 0,79 Segundo Ferraudo (2014), as 

variáveis consideradas mais importantes são aquelas que apresentam os 

maiores valores de correlações, independente do sinal que elas apresentem. 

De acordo com Volf et al. (2010), para que a altura de inserção da primeira 
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vagem não confira perdas à colheita, é ideal que a primeira vagem esteja 

inserida a pelo menos 10 cm do solo.  

O terceiro componente principal (CP3) reteve 15,54% com as variáveis: 

APM e NN. A altura da planta de soja possui grande efeito indireto sobre o 

número de vagens, por isso seleciona-se plantas mais altas e com altura de 

inserção da primeira vagem adequada, uma vez que existe uma tendência 

dessas plantas apresentarem maior número de vagens, e consequentemente 

serem mais produtivas (PELUZIO et al., 2009). Navarro Junior e Costa (2002), 

observaram resultados semelhantes, detectando expressiva relação entre a 

produção de grãos e o maior número de nós, comprovando a relação entre o 

número de nós e o potencial produtivo da planta, uma vez que os mesmos 

representam maior superfície fotossintetizante, maior área para o surgimento 

de flores e consequentemente de vagens produtivas.  

A projeção no plano bidimensional formado pelos componentes CP1 

(37,31%) e CP2 (17,79%) resultaram em 55,1% da variância original (Figura 3). 

Esse valor foi menor do que o encontrado por Gomez (2014) onde CP1 e CP2 

explicaram 69% da variância contida nas variáveis originais e discriminados 

pelas características NDM, NDF, APM E PD. 

Segundo Silva (2015 a) os genótipos que localizam - se nas extremidades 

apresentam características específicas com alto valores que os tornam 

superiores dos demais, assim, quanto mais um genótipo se distancia do centro 

do sistema de coordenadas mais padrão específico apresentará, podendo 

ocorrer especificidade também em genótipos localizados nas extremidades do 

sistema de coordenadas com propriedades específicas para as variáveis em 

estudo.  
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Figura 3 - Gráfico Biplot com dispersão das 32 cultivares comerciais 
brasileiras de soja em função dos componentes principais CP1 e CP2, 

contendo a projeção dos vetores das variáveis: NDF: número de dias para 
o florescimento; NDM: número de dias para a maturidade; AIV: altura de 
inserção da primeira vagem; APM: altura da planta na maturidade; NN: 

número de nós; NV: número de vagens; P1000: peso de 1000 sementes e 
PD: produtividade 
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A cultivar 12 (M 6972IPRO) destacou-se para os caracteres PD e P1000. 

Por outro lado, a cultivar 21 (M 8473IPRO) apresentou o maior valor de NDM e 

a cultivar 23 destacou-se para APM, segundo Silva (2015 a), indivíduos com 

características específicas consideradas desfavoráveis à seleção podem estar 

posicionadas nas extremidades do plano cartesiano, se uma cultivar apresenta 

especificidade para a característica altura de plantas, significará que esta 

possui porte alto, sendo indesejável para o melhoramento genético de soja. As 

cultivares 25 e 26 (M 8808IPRO, M 8867RR), apresentaram maior número de 

vagens. Logo, as demais cultivares que permaneceram agrupadas no centro do 

gráfico, não apresentaram valores de alta expressão para NDF, NDM, AIV, 

APM, NN, NV, P1000 e PD. 

O plano bidimensional formado pelos componentes CP1 (37,31%) e CP3 

(15,64%), reteve a variância total 52.95 % (Figura 4).   
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Figura 4 - Gráfico biplot com dispersão das 32 cultivares de soja em 
função dos componentes principais CP1 e CP3, contendo a projeção dos 
vetores das variáveis: NDF: número de dias para o florescimento; NDM: 
número de dias para a maturidade; AIV: altura de inserção da primeira 
vagem; APM: altura da planta na maturidade; NN: número de nós; NV: 

número de vagens; P1000: peso de 1000 sementes e PD: produtividade 
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As cultivares 2 e 12 (AS 3680IPRO, M 6972IPRO) apresentaram alto valor 

de PD e P1000. Para as cultivares 21 e 25 (M 8473IPRO, M 8808IPRO) os 

valores mais expressivos foram para o NN. A cultivar 26 (M 8867RR) obteve 

maior NV e NDM e por fim para a variável APM a cultivar 30 (ST 797IPRO) se 

destacou. O plano bidimensional formado pelos componentes CP1 e CP3 

possibilitou selecionar, além daquelas já selecionados no plano bidimensional 

CP1 X CP2, a cultivar 2 (AS 3680IPRO) para PD e P1000, e a cultivar 30 (ST 

797IPRO) para APM, contribuindo assim, com informações relevantes na 

seleção de cultivares. 

De acordo com os resultados das análises de CP1 em conjunto com CP2 e 

CP1 em conjunto com CP3, as principais características que permitiram a 
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seleção de cultivares foram PD, P1000, NV e NN. Esses resultados estão de 

acordo com Dallastra et al. (2014), que utilizaram a técnica de componentes 

principais, visando à seleção de progênies de soja baseado em caracteres 

fenotípicos e Fehr (1987), que destaca as variáveis: número de sementes, 

número de vagens, produtividade e número de nós como importantes 

componentes de produção da soja, pois estão ligadas diretamente a 

produtividade. 

Na análise de agrupamento pelo método de Ward, verificou-se a formação 

de 10 grupos distintos por meio da visualização do dendrograma, conforme 

recomendação de Cruz (2006), o agrupamento aproximou-se do método de K- 

médias (Figura 5), separando as cultivares em 10 grupos distintos, 

possibilitando segregar as mais semelhantes por meio dos caracteres 

agronômicos.  

 

Figura 5 - Gráfico do perfil da distribuição dos centróides dos grupos 
na análise de agrupamento por k-médias formados a partir das variáveis: 

PD: produtividade; NDF: número de dias para o florescimento; NDM: 
número de dias para maturidade; NV: número de vagens; APM: altura da 

planta na maturidade; AIV: altura da inserção da primeira vagem; NN: 
número de nós; P1000: peso de 1000 sementes. 
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O Grupo 1 foi formado pelas cultivares 1, 4, 5 e 6 (98Y28IPRO, 

AS3810IPRO, AS3820IPRO, AS3850IPRO), estas foram caracterizadas com 

valores acima da média para número de dias para o florescimento, número de 

vagens e número de dias para maturidade. Valores de produtividade, altura e 

peso de 1000 sementes resultaram em valores menores que a média de todas 

as cultivares analisadas. 

Para o grupo 2, no qual é composto pelas cultivares 10, 18, 28, 31 e 32 

(CD2820IPRO, M8210IPRO, NS8338IPRO, TMG2181IPRO, TMG2183IPRO) 

foi o grupo mais estável e homogêneo, mantendo-se na média para as 

características de produtividade, número de dias para o florescimento, altura de 

inserção da primeira vagem, número de nós e número de vagens. 

O Grupo 3 formado pelas cultivares 14 e 24 (M7211RR, M8766RR), foi 

superior à média, apenas para as características: altura de plantas na 

maturidade e altura de inserção da primeira vagem.  

O Grupo 4 com as cultivares 3, 13, 16, 17, 19 e 29 (AS3797IPRO, 

M7110IPRO, M7739IPRO, M8133IPRO, M8349IPRO, RK7814IPRO), 

apresentou valores acima da média para: produtividade, altura de inserção da 

primeira vagem e peso de 1000 sementes.  

O grupo 5 composto pelas cultivares 9, 11, 15 e 20 (CD2728IPRO, 

M6952IPRO, M7639RR, M8372IPRO) obteve valores acima da média para 

peso de 1000 sementes, número de nós e número de dias para florescimento. 

O grupo 6 foi composto apenas pela cultivar 26 (M8867RR) com número de 

nós, número de dias para o florescimento e número de dias para maturidade 

com valores acima da média, a cultivar se destacou pelo maior número de 

vagens em relação às demais, porém, para a produtividade e peso de 1000 

sementes, os valores médios obtidos foram os mais baixos. 

O Grupo 7 representado apenas pela cultivar 23 (M8615IPRO), apresentou 

número de dias para florescimento, número de dias para maturidade, altura na 

maturidade e altura de inserção da primeira vagem com valores acima da 

média e com valores abaixo da média para produtividade, número de vagens, 

número de nós e peso de 1000 sementes. Os grupos 6 e 7 podem ser 

classificados como os grupos de menor importância devido ao distanciamento 

dos valores médios gerais e os resultados insatisfatórios para peso de 1000 

sementes e produtividade.  
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O grupo 8 constituído pelas cultivares 7, 8 e 27 (AS7307RR, AS8197RR, 

M9056RR), apresentou apenas: produtividade e número de dias para 

maturidade com valores acima dos valores médios.  

O grupo 9 formado pelas cultivares 2 e 12 (AS3680IPRO, M6972IPRO), 

apresentou os melhores valores para peso de 1000 sementes, produtividade e 

número de nós. Já para altura de inserção da primeira vagem, número de 

vagens, número de dias para florescimento e número de dias para maturidade, 

o grupo apresentou valores abaixo dos valores médios, este pode ser 

considerado o grupo que diferenciou as cultivares com os maiores valores 

médios para os caracteres agronômicos avaliados. Outros caracteres de 

importância que estas cultivares apresentaram foram a precocidade 

apresentando ciclo curto. 

Por fim o grupo 10, formado pelas cultivares 21, 22 e 25 (M8473IPRO, 

M8527RR, M8808IPRO), apresentou valores acima da média para número de 

dias para o florescimento, número de dias para maturidade, número de vagens, 

altura e número de nós, porém, apresentou valores abaixo da média para 

produtividade, altura de inserção da primeira vagem e peso de 1000 sementes.  

A partir dos dados apresentados, pode-se afirmar que os resultados 

apresentados pelo método de agrupamento não hierárquico de K-médias foram 

parcialmente semelhantes com a análise de componentes principais, pois a 

cultivar 23 (M 8615IPRO) que se destacou somente para APM em análise de 

componentes principais quando submetido a análise de K-médias destacou-se 

tanto para APM, quanto para NDF, NDM, AIV. Ainda neste contexto, os 

resultados das análises de componentes principais e K-médias identificaram e 

selecionaram no mesmo grupo as cultivares 2 e 12 para PD e P1000, indicando 

a complementariedade entre as técnicas exploratórias multivariadas na seleção 

de cultivares com caracteres agronômicos favoráveis.  

Barbosa et al. (2013), concluíram que as técnicas multivariadas de análise 

de agrupamento e componentes principais são ferramentas eficientes para 

discriminar lotes de sementes de soja. Resultados semelhantes em relação aos 

métodos multivariados foram obtidos por Vianna et al. (2013), em estudo de 

influência de caracteres agronômicos na seleção de genótipos de soja com 

resistência à ferrugem asiática. Segundo Leite (2016), a análise de 

agrupamento de modo geral, auxilia o melhorista quanto à utilização de um 
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grupo específico de genótipos, de acordo com a característica buscada, o que 

possibilita a utilização dos mesmos, em cultivos comerciais ou para a 

composição de hibridações.  

A efetividade e concordância das análises multivariadas têm sido 

demonstradas por alguns autores em programas de melhoramento genético da 

soja, através da utilização das técnicas de componentes principais, métodos de 

agrupamentos K-médias na cultura da soja (VILLELA, 2014; TORRES et al., 

2015; PEREIRA, 2016; SIMIONI, et al. 2016). 

 

4.2  Qualidade fisiológica de sementes  

 

 Os resultados das análises em laboratório para determinação da qualidade 

fisiológica das sementes produzidas demonstraram que as cultivares se 

diferenciaram entre si, apresentando efeito significativo pelo teste F a 5% de 

probabilidade (Tabela 4), para dano mecânico (D.M), dano causado por 

umidade (D.U), dano causado por percevejo (D.P) e vigor (VIG), tais análises 

foram determinadas pelo teste de tetrazólio, envelhecimento acelerado e 

germinação.  

 Os caracteres avaliados mostraram-se promissores para diferenciação e 

seleção de genótipos, objetivando compor um programa de melhoramento 

genético voltado para seleção de cultivares comercialmente superiores para 

qualidade fisiológica de sementes e produtividade, pois, por meio do teste de 

médias, os coeficientes de variação (CV %) resultantes, estiveram abaixo de 

12% indicando uma boa precisão experimental. 

 As médias gerais apresentadas para vigor, germinação e envelhecimento 

acelerado demonstraram que 95% das cultivares em estudo caracterizaram-se 

com alto potencial fisiológico de sementes.  
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Tabela 4 - Resumo da análise de variância com os quadrados médios e respectivas 
significâncias em relação à: dano por percevejo (D.P), dano mecânico (D.M), dano 
por umidade (D.U), vigor (VIG), envelhecimento acelerado (EA) e germinação (GR),  
para 32 cultivares comerciais brasileiras de soja. 

FV GL D.P¹ D.M¹ D.U¹ VIG (%)² EA (%)² GR  (%)² 

Cultivares 31 1,37* 2,28* 1,42* 0,005* 0,03* 0,003* 

CV%
3
  8,48 7,12 11,35 1,22 2,46 1,05 

Média Geral   
2,81 8,69 3,30  81,74 83,93 86,88 

* Significativo a 5 % de probabilidade pelo teste F (p<0,05) 
¹ Análise de variância com dados transformados em √  (x+1)

0,5
 

² Análise de variância com dados transformados em arcsin √ ( x / 100 ) 
3 Médias originais, sem transformação em arcsin √ ( x / 100)’ 

Observa-se na Tabela 5 as médias para todas as variáveis avaliadas, onde 

foi possível diferenciar as cultivares pelo teste de Scott- Knott a 5% de 

probabilidade.  
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 Tabelas 5 - Médias de: dano por percevejo (D.P), dano mecânico (D.M), dano por umidade (D.U), vigor % (VIG), envelhecimento acelerado % (EA) e 
germinação % (GR),. 

     Cultivares            D.P           D.M    D.U       VIG (%)         EA (%)        GR (%) 

1 98Y28IPRO 2,47 e 6,69 g 2,47 f 85,14 b  88,03 b 88,99 c 

2 AS 3680IPRO 0,00 g 21,95 b 7,72 b 70,58 e 71,03 g 75,03 f 

3 AS 3797IPRO 3,73 d 6,47 g 0,00 g 87,87 a 84,60 d 88,03 c 

4 AS 3810IPRO 2,73 e 3,71 h 4,16 d 84,96 b 90,45 b 90,06 b 

5 AS 3820IPRO 0,00 g 6,69 g 4,97 d 84,78 b 87,21 c 87,37 c 

6 AS 3850IPRO 4,19 d 9,97 e 2,10 f 81,60 c 82,75 d 84,24 d 

7 AS 7307RR 2,47 e 6,42 g 0,40 g 89,30 a 91,78 a 93,10 a 

8 AS 819RR 2,73 e 8,41 f 3,96 d 78,61 d 83,31 d 86,53 c 

9 CD 2728IPRO 1,00 f 4,94 h 0,67 g 88,35 a 92,19 a 93,10 a 

10 CD 2820IPRO 2,23 e 3,71 h 1,22 g 89,45 a 91,78 a 92,19 a 

11 M 6952IPRO 1,00 f 10,18 e 5,48 d 79,22 d 74,37 f 86,36 c 

12 M 6972IPRO 0,00 g 18,45 c 6,49 c 78,61 d 83,13 d 83,68 d 

13 M 7110IPRO 0,00 g 12,94 d 1,00 g 84,60 b 85,67 c 89,91 b 

14 M 7211RR 3,73 d 5,23 h 1,92 f 88,19 a 90,79 a 90,79 b 

15 M 7639RR 3,65 e 8,70 f 3,85 d 81,02 c 84,24 d 86,01 c 

16 M 7739IPRO 2,23 e 6,69 g 9,74 a 75,89 d 80,03 e 84,24 d 

17 M 8133IPRO 2,00 e 29,97 a 1,71 f 60,63 e 68,97 g 73,72 f 

18 M 8210IPRO 1,22 f 10,65 e 3,14 e 82,94 c 87,37 c 89,91 b 

19 M 8349IPRO 0,00 g 9,67 e 5,24 d 81,80 c 83,50 d 86,53 c 

20 M 8372IPRO 2,00 e 8,70 f 8,20 b 75,46 d 69,89 g 80,82 e 

21 M 8473IPRO 8,98 b 3,45 h 0,00 g 85,49 b 90,65 a 91,08 b 

22 M 8527RR 2,73 e 5,95 g 3,14 e 84,96 b 85,84 c 88,35 c 

23 M 8615IPRO 4,74 d 5,95 g 3,96 d 81,41 c 87,04 c 88,83 c 

24 M 8766RR 10,49 a 4,94 h 0,40 g 77,99 d 88,99 b 87,70 c 

25 M 8808IPRO 5,32 d 6,95 g 6,43 c 75,89 d 77,37 e 84,05 d 
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     Cultivares            D.P                D.M             D.U               VIG (%)                 EA (%)     GR (%) 

26 M 8867RR 2,73 e 5,00 h 2,19 f 85,67 b 84,29 c 89,45 b 

27 M 9056RR 7,32 c 5,68 g 1,71 f 78,82 d 81,60 d 86,19 c 

28 NS 8338IPRO 6.00 c          12.00 d 2.00 f 77.00 d 75.50 e 83.50 d 

29 RK 7814IPRO 1,00 f 7,80 f 5,67 c 82,56 c 84,42 d 86,19 c 

30 ST 797IPRO 0,00 g 8,48 f 3,17 e 83,31 c 84,42 d 86,19 c 

31 TMG2181IPRO 3,48 d 5,68 g 0,67 g 88,67 c 83,31 d 85,49 d 

32 TMG2183IPRO 2,23 e 4,32 h 1,00 g 88,03 a 89,76 b 89,45 b 

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, no nível de 5% de significância pelo teste de Scott-Knott, 
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Para a característica dano por percevejo as cultivares 2, 5, 12, 13, 19, 30 (AS 

3680IPRO, M 6972IPRO, M 7110IPRO, M 8349IPRO, ST 797IPRO, AS 3820IPRO), 

apresentaram maior resistência a este tipo de dano, em contrapartida, as cultivares 

21, 24, 27 (M 8766RR, M 8473IPRO, M 9056RR) resultaram em maior taxa de 

danos por percevejos. Danos causados por insetos polífagos podem afetar 

diretamente a produção final de culturas como a soja, devido ao grande número de 

sementes abortadas ou má formação das vagens atingindo drasticamente a 

qualidade fisiológica de sementes. Guedes et al. (2012), relatam que a presença de 

um percevejo por metro quadrado, pode causar perdas de até 125 kg.ha-1, Na 

ausência de um controle eficaz das pragas, os agricultores tendem a realizar 

aplicações de 'segurança' aumentando o risco de resistência, além de aumentar a 

população de pragas secundárias, interrupção da ação de predadores naturais, 

alteração na dinâmica de pragas para as culturas existentes e poluição ambiental 

(EMBRAPA, 2014). Uma estratégia alternativa, ou complementar ao uso consciente 

de inseticidas, provém de pesquisas objetivando o melhoramento de plantas de 

forma a torná-las mais resistentes aos insetos-pragas (CARVALHO, 2015). 

 Para a variável dano por umidade grande parte das cultivares apresentaram 

sensibilidade a esta característica, a taxa de sensibilidade das cultivares ficaram 

entre os valore 0 a 9,74%. A exposição das sementes de soja a intempéries 

climáticos abrange, entre outras condições, períodos de seca, extremos de 

temperatura durante a maturação e fortes flutuações das condições de umidade 

ambiente, facilitando o aparecimento de semente com altos índices de deterioração 

por umidade (FRANÇA NETO et al., 2005). Pesquisas envolvendo determinadas 

características que possam promover maior resistência a cultura da soja à períodos 

de estresses climáticos, indicam que a quantidade de lignina presente no tegumento 

das sementes é um fator determinante para que as cultivares tenham maior 

resistência à períodos de estresses abióticos. Huth et al. (2016), analisando a 

susceptibilidade à deterioração por umidade e ao estresse oxidativo em sementes 

de soja, determinaram via teste de tetrazólio que quanto maior o teor de lignina no 

tegumento, menos susceptíveis serão as sementes por dano causado por umidade, 

percevejos e impactos mecânicos. As cultivares 9, 10, 21, 32 (M 8473IPRO, CD 

2820IPRO, TMG2183IPRO, CD 2728IPRO) que apresentaram menor dano por 

umidade e também foram as que resultaram em menor dano mecânico. A semente 

de soja é suscetível ao dano mecânico porque seu eixo embrionário está situado sob 
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tegumento pouco espesso, que praticamente não oferece proteção (FRANÇA 

NETO; HENNING, 1984). Por outro lado, a susceptibilidade do tegumento da 

semente ao dano mecânico se constitui num caráter importante para a definição da 

qualidade de sementes de soja, estando intimamente relacionado com a constituição 

genética da semente (CARBONELL, 1991). Ainda  de acordo com o mesmo autor, o 

dano mecânico constitui um dos fatores limitantes à produção de sementes de soja, 

em função das atividades mecanizadas durante a colheita, beneficiamento, 

armazenamento, transporte e operações de semeadura, as sementes estão sujeitas 

a uma série de injúrias, refletindo na diminuição do poder germinativo e vigor, 

resultando em plântulas débeis, com baixa capacidade de competição com as 

demais plantas da aérea, mais predispostas ao ataque insetos-pragas e doenças, 

prejudicando a população inicial.  

 Para o vigor das sementes, as cultivares que apresentaram porcentagens 

mais altas foram: 9, 10, 3, 7, 14, 31, 32 (CD 2728, CD 2820, AS 3797IPRO, AS 

7307RR, M 7211RR, TMG 2181IPRO, TMG 2183IPRO), demonstrando potencial 

para produção de sementes com alta qualidade fisiológica. Enquanto que as 

cultivares 2, 17, 28 (AS 3680IPRO, NS 8338IPRO, M 8133IPRO) apresentaram 

menor índice de vigor, a cultivar 2 (AS 3680IPRO) é importante ser destacada, pois 

foi a cultivar mais sensível ao dano mecânico. Juvino et al. (2014) avaliando o vigor 

de sementes de soja via teste de tetrazólio também encontraram lotes com 

germinação abaixo de 80%, considerando esses como lotes de baixo vigor. Obando 

Flor et al. (2004), verificaram que as cultivares mais susceptíveis ao dano mecânico 

resultaram também em um menor vigor, o que também foi observado neste estudo. 

O vigor das sementes torna-se fundamental para o estabelecimento adequado da 

cultura e, consequentemente, obtenção de alto desempenho agronômico, já que as 

sementes de soja com altos índices de viabilidade e vigor garantem maior 

uniformidade no estande final, menos falhas na semeadura, redução da necessidade 

de replantio e, portanto, aumento da produtividade, gerando mais renda aos 

agricultores (PASCUALI, 2012). 

Quanto a análise feita via teste de envelhecimento acelerado, possibilitou o 

agrupamento das cultivares em sete grupos.  Para as cultivares 9, 10, 7, 32, 14 (CD 

2728IPRO, CD 2820IPRO AS 7307RR, TMG2183IPRO, M 7211RR, M 8473IPRO), 

demonstraram uma resistência maior as condições adversas de temperaturas 

elevadas e alta umidade, nos quais foram submetidos, enquanto que as cultivares 
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20, 28, 2, 17 (M 8372IPRO, NS 8338IPRO, AS 3680IPRO, M 8133IPRO) resultaram 

em valores compreendidos entre 71% a 68%, demonstrando sensibilidade. Mathias 

et al. (2017) encontraram valores próximos aos encontrados neste trabalho para 

vigor, com índices entre 97% e 62 % em duas safras comerciais de soja. Bagateli 

(2015) avaliando o desempenho produtivo de soja originada de lotes entre 65% a 

95% de vigor via teste de envelhecimento acelerado, conclui que o acréscimo no 

vigor das sementes provoca incrementos lineares no crescimento das plantas, no 

número de legumes por planta, no número de sementes por planta, na massa de mil 

sementes e na produtividade da soja. Cargnelutti Filho, Storck e Dal'col (2003), 

avaliando diferentes testes de vigor para seleção de progênies, chegou à conclusão 

que o teste de envelhecimento acelerado é o mais eficiente na seleção de 

progênies, pois tal análise apresentou elevada correlação fenotípica maio que 80 % 

em relação aos testes de germinação, primeira contagem e massa de matéria seca 

de plântulas. Martins et al. (2016), destacaram o teste de envelhecimento acelerado 

e o teste de germinação, como os métodos mais eficientes para seleção entre 

linhagens de soja visando germinação, vigor e emergência em campo, pois 

encontraram diferenças significativas e alta herdabilidade próximo a 100%, 

enfatizando que existe a possibilidade de ganhos com a seleção através de 

caracteres relacionados a qualidade de sementes.  

Em relação ao teste de germinação, as cultivares em estudo foram agrupadas em 

6 grupos, a diferença entre a maior e a menor média observada foi de 

aproximadamente 20%. As cultivares 9, 10, 7, 32 (CD 2728IPRO, CD 2820IPRO, AS 

7307RR e TMG2183IPRO) apresentaram os valores mais elevados para 

germinação, enquanto que as cultivares 2 e 17 (AS 3680IPRO, M 8133IPRO), 

resultaram em valores abaixo de 80% (porcentagem de germinação mínima de lotes 

de semente genética), portanto, tais cultivares não podem ser sugeridas como 

possíveis parentais visando qualidade fisiológica de sementes para um programa de 

melhoramento genético.  

 

4.3  Análise Multivariada dos Dados Fisiológicos 

 

 Conforme observado na Tabela 6 e 7, as variáveis que contribuíram para a maior 

retenção de variância total em CP1 foram: germinação, vigor, viabilidade, 

envelhecimento acelerado e dano mecânico, retendo 57,06%. Os fatores dano por 
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umidade, dano por percevejo e produtividade foram as variáveis que não 

contribuíram para a variação acumulada em CP1. O segundo componente principal 

(CP2) reteve da variância de 17, 60%, atribuída as variáveis: dano por percevejo e 

produtividade.  

 

Tabela 6 - Matriz de correlação de autovalores e estatística para as variáveis de qualidade  fisiológica 
e produtividade. 

Número do 
autovalor 

 
Autovalor 

Variância total 
(%) 

Autovalor         
acumulado 

Variância acumulada 
(%) 

1 4,56 57,06 4,56 57,06 

2 1,41 17,60 5,97 74,66 

3 0,79 9,91 6,77 84,57 

4 0,74 9,28 7,51 93,84 

5 0,27 3,35 7,78 97,20 

6 0,12 1,47 7,89 98,67 

7 0,07 0,86 7,96 99,53 

8 0,04 0,47 8,00 100,00 

 

No primeiro componente principal observa-se que as variáveis: vigor, viabilidade, 

envelhecimento acelerado e germinação foram inversamente proporcionais à 

variável dano mecânico (Tabela 7). Segundo Hair et al. (2009), as correlações de 

sinais iguais significam que as variáveis são relacionadas positivamente, e as com 

sinais opostos negativamente, então, implica-se que a variável dano mecânico 

possui efeito direto na diminuição da germinação, vigor e viabilidade em sementes 

de soja. Lopes et al. (2011), avaliando o dano mecânico em colheita e 

beneficiamento de soja, também encontraram efeito direto entre a porcentagem de 

dano mecânico na menor qualidade fisiológica de sementes por meio do teste de 

tetrazólio que mostrou diferenças significativas.   

No segundo componente principal observa-se o mesmo comportamento para as 

variáveis dano por percevejo e produtividade, confirmando que a má formação das 

vagens e sementes, retenção foliar nas plantas e retardamento de colheita, pode 

afetar diretamente a produtividade de soja.  

Assim em concordância com Degrande e Vivan (2012), o efeito da alimentação 

por sugadores de sementes, quer seja econômico (redução da produtividade da 

cultura no campo) ou ecológico (redução da aptidão da planta), resulta em morte dos 

embriões e enfraquecimento das sementes e, consequentemente, diminui a 

viabilidade, germinação, vigor e produtividade. 
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Tabela 7 – Correlação entre as variáveis para qualidade fisiológica de sementes e produtividade com 

os componentes principais. 

Variáveis CP1 CP2 

D,M 0,84 -0,08 

D,U 0,59 -0,38 

D,P -0,24 0,81 

VIG -0,92 -0,31 

VIA -0,90 -0,28 

EA -0,91 -0,07 

GR -0,94 -0,09 

PD 0,30 -0,64 

 

O plano bidimensional formado pelos componentes CP1 (57,06%) e CP2 

(17,60%), no total reteve 74,66% da variância original (Figura 6), apresentando 10 

cultivares localizadas nas extremidades, ou seja, estas apresentaram valores 

superiores para alguma das variáveis em estudo. 

 

Figura 6- Gráfico biplot com dispersão das 32 cultivares de soja em função dos 
componentes principais CP1 e CP2, contendo a projeção dos vetores das 

variáveis: D.M: dano mecânico, D.U: dano por umidade, D.P: dano por 
percevejo, VIG: vigor, VIA: viabilidade, EA: envelhecimento acelerado, GR: 

germinação, PD: produtividade 
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 As cultivares 9 e 10 (CD 2728IPRO, CD 2820IPRO), se distanciaram do centro 

do sistema de coordenadas do gráfico biplot, estas destacaram-se por obter os 

melhores resultados para GER, EA, VIGOR, VIAB. Embora as cultivares 7 e 32 (AS 

7307RR, TMG2183IPRO), estejam inseridas no centro do sistema de coordenadas, 

as mesmas se aproximam das extremidades para variáveis favoráveis à qualidade 

fisiológica de sementes, portanto, também podem ser consideradas de alto potencial 

fisiológico. 

 De acordo com as observações na Figura 6, as cultivares que apresentaram 

maior susceptibilidade para dano mecânico, dano por umidade e dano por percevejo 

foram 2, 12, 16, 20 21, 24, (AS 3680, M 6972IPRO, M 7739IPRO, M 8766RR), 

sendo assim, tais cultivares não se caracterizam como parentais potenciais para um 

programa de melhoramento visando aumentar a qualidade fisiológica de sementes 

neste estudo. 

A análise de agrupamento pelo método de K-médias, foi realizada através da 

mesma rotina estatística aplicada para os caracteres agronômicos. A análise 

permitiu a formação de 8 grupos (Figura 7). 
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Figura 7 – Gráfico do perfil da distribuição dos centróides dos grupos na 
análise de agrupamento por K-médias, formados a partir das variáveis: D.M: 
dano mecânico, D.U: dano por umidade, D.P: dano por percevejo, VIG: vigor, 

VIA: viabilidade, EA: envelhecimento acelerado, GR: germinação, PD: 
produtividade. 
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 Os grupos 1, 5 e 4 apresentaram os valores mais críticos para VIG, VIA, EA e 

GR, ou seja, as cultivares que fazem parte destes grupos, são inviáveis para a 

seleção em função da qualidade fisiológica de sementes. O grupo 2 apresentou 

valores acima dos valores médios das outras cultivares analisadas para as variáveis 

VIGOR, VIA, EA, GERM, porém, resultou em valores médios de produtividade 

abaixo do esperado.  

O grupo 3, foi o mais homogêneo e estável para as variáveis D.M, D.P, VIGOR, 

VIA, EA, GR, PD, apresentando valores médios similares entre estas variáveis.  

O melhor grupo para características que promovam a qualidade fisiológica de 

sementes foi o grupo 6, composto pelas cultivares: 3, 7, 9, 10, 31 e 32 (AS 

3797IPRO, AS 7307RR, CD 2728IPRO, CD 2820IPRO, TMG2181IPRO, 

TMG2183IPRO). Tal grupo também apresentou valores satisfatórios de 

produtividade.  

Os grupos 7 e 8, embora tenham apresentando valores acima da média para 

características de qualidade fisiológica, foram os dois grupos que resultaram em 
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menores médias de produtividade, sendo então estas cultivares preferencialmente 

não selecionados. 

 Os resultados obtidos por K-médias concordam com a análise feita por 

componentes principais, distinguindo as mesmas cultivares com maior ou menor 

potencial fisiológico, confirmando a eficácia e concordância entre as análises 

multivariadas. O resultado dos agrupamentos por K-médias auxilia na seleção ou 

descarte de cultivares que possuem características desejáveis para um programa de 

melhoramento genético, tais análises têm sido utilizadas por autores na seleção de 

materiais de soja superiores (PEREIRA 2016, VIANNA et al., 2013; SILVA, 2015). 

Para as principais variáveis que determinam a qualidade fisiológica de sementes: 

germinação, vigor (TZ) e vigor (EA), foram apresentadas na Figura 8, bem como a 

produtividade em t. ha-1 para as cultivares em estudo. 
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Figura 8 – Resultados de produtividade, germinação, vigor (TZ) e vigor (EA) de 32 cultivares comerciais de soja 

produzidas na safra 2015_2016 
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Observa-se que as cultivares que resultaram em maiores produtividades 

não foram as que obtiveram os melhores resultados para a qualidade 

fisiológica de sementes. Algumas cultivares de soja, apesar de altamente 

produtivas apresentam problemas de qualidade de sementes dificultando assim 

a recomendação e permanência no mercado (GODOI et al. 2002, RIGGON, 

2013).  

Genótipos de soja com alta produtividade não garantem que os mesmos 

tenham resistência ao complexo de percevejos e produzam sementes com alta 

qualidade fisiológica (SILVA, 2015 b).  

 A qualidade fisiológica de sementes de soja é em grande parte influenciada 

pelo genótipo, efeitos gênicos aditivos e não aditivos que influenciam a 

espessura das camadas da testa e de lignina em sementes de soja Menezes, 

et al. (2009)., sendo fatores diretamente relacionados a resposta do potencial 

fisiológico entre as cultivares, podendo assim existir diferenças na qualidade 

fisiológica de sementes entre cultivares, mesmo que produzidas em um único 

local e época.  

 Por este motivo é fundamental o melhoramento genético voltado para 

produção de cultivares que apresentem alto potencial fisiológico e boa 

capacidade de produção de sementes  
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5 CONCLUSÕES 

 

O uso de análise multivariadas é adequado para selecionar cultivares de 

soja com base em caracteres agronômicos e qualidade fisiológica de 

sementes. 

As cultivares que apresentaram maiores valores para a qualidade fisiológica 

de sementes não foram as que apresentaram as produtividades mais elevadas. 

As cultivares AS 3797IPRO, AS 7307RR, CD 2728IPRO, CD 2820IPRO, 

TMG2181IPRO e TMG2183IPRO, foram selecionadas como possíveis 

parentais para compor o bloco de cruzamentos (hibridações) em um programa 

de melhoramento genético direcionado à região dos Cerrados, por apresentar 

alto potencial fisiológico e produção de sementes satisfatória.
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