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Resumo: Foram avaliadas cinco variedades comerciais de soja (Glycine max ), de diferentes 
grupos de maturação, em cinco ambientes distintos, no estado o Paraná. O objetivo do estudo 
foi caracterizar o efeito da interação genótipo x ambiente, aonde foi estimado produtividade e 
estatura de plantas. Os genótipos avaliados constituíram-se de cinco variedades comerciais 
denominados para este estudo, conforme seu grupo de maturação: Cultivar 1: (ciclo super 
precoce, grupo de maturação 5.3, flores brancas habito de crescimento indeterminado, 
pubescência cinza, vagem marrom claro, tegumento semi brilhante); Cultivar 2: (ciclo super 
precoce, grupo de maturação 5.5, flores brancas habito de crescimento indeterminado, 
pubescência cinza, vagem marrom claro, hilo preto imperfeito, tegumento semi brilhante); 
Cultivar 3: (ciclo precoce, grupo de maturação 5.9 flores brancas, habito de crescimento 
indeterminado, pubescência cinza vagem marrom claro, hilo marrom claro, tegumento semi-
brilhante); Cultivar 4: (ciclo semi precoce, grupo de maturação 6.3, flores brancas, habito de 
crescimento indeterminado, pubescência cinza, vagem marrom claro, hilo marrom e 
tegumento semi-brilhante).  Cultivar 5: (ciclo semi precoce, grupo de maturação 5,9, flores 
brancas habito de crescimento indeterminado, pubescência cinza, vagem marrom clara, hilo 
marrom claro, tegumento semi brilhante); para todos os locais o delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos ao acaso, as parcelas foram compostas de quatro fileiras, por seis 
metros de comprimento, o espaçamento entre fileiras é de 0,42m, avaliando-se os cinco 
metros centrais das fileiras de cada parcela. Detectaram-se efeitos de locais para variedades 
super precoce principalmente em terras baixas. Considerando o comportamento dos sete 
locais a Cultivar que apresentou uma maior estabilidade foi a numero 4, grupo de Maturação 
6.3, variedade esta de ciclo mais longo. 
 
Palavras chave: Glycine max, cultivares, ambientes, interação genótipo ambiente. 
 

 
The Effect Of The interaction Of Genotypes x Environments in The Development 

Of The Soybean Culture In The State Of Paraná (Glycine max L.) 

Abstract: Five trade varieties of soybean were evaluated (Glycine max), from different 
groups of maturation, in five distinct environments, in the state of Paraná. The objective of the 
study was to characterize the effect of the interaction genotype x environment, where 
productivity and plants height were estimated. The genotypes evaluated were constituted of 
five trade varieties denominated for this study, according to their maturation group: Cultivar 
1: (super precocious cycle, maturation group 5.3, white flowers, indeterminable growing 
habit, gray pubescence, light brown string bean, semi brilliant tegument); Cultivar 2 : (super 
precocious cycle, maturation group 5.3, white flowers, indeterminable growing habit, gray 
pubescence, light brown string bean, imperfect black hilum, semi brilliant tegument); Cultivar 
3: (precocious cycle, maturation group 5.9, white flowers, indeterminable growing habit, gray 
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pubescence, light brown string bean, light brown hilum, semi brilliant tegument);  Cultivar 4: 
(semi precocious cycle maturation group 6.3, white flowers, indeterminable growing habit, 
gray pubescence, light brown string bean, brown hilum and semi brilliant tegument). Cultivar 
5 (semi precocious cycle, maturation group 5,9, white flowers, indeterminable growing habit, 
gray pubescence, light brown string bean, light brown hilum, semi brilliant tegument). For all 
the places the experimental delineation used was the random blocks, the parcels were 
compound by four 6-meter-length rows, the space between the rows is 0,42m, evaluating the 
five central meters of the rows in each parcel. Local effects for super precocious varieties 
were detected mainly in lower lands. Considering the behavior of the seven places the 
Cultivar that presented a better stability was the treatment 4, group of maturation 6.3, a longer 
cycle variety. 
 
Key words: Glycine max, Cultivar, environments, interaction environment genotype. 
 
 

Introdução 

A produção de qualquer planta depende na sua essência de seu potencial genotípico e 

também das condições do ambiente em que irá se desenvolver.  Ajustar as culturas aos 

ambientes nos quais serão produzidos, deve ser prioridade, e para tanto, é necessária à 

participação efetiva dos melhoristas e dos profissionais envolvidos dentro do contexto do 

agro-negócio. Em determinado ambiente os genótipos ali cultivados podem encontrar seu 

limite de adaptabilidade, pois se o estresse do ambiente limitar sua produtividade ou 

qualidade fisiológica da semente é preciso procurar outros genótipos que sejam mais 

adaptados (Borem, 1998). 

  De acordo com (Rocha e Vello, 1999), os programas de melhoramento genético das 

culturas são essenciais para atender à crescente demanda por maiores produções, 

possibilitando aumento de variabilidade e conseqüente ampliação da base genética e a seleção 

dos melhores genótipos de uma população capazes de superar os patamares de produtividade 

de grãos. 

O conhecimento do comportamento dos diferentes ciclos de maturação ajuda no 

planejamento das épocas de semeadura e colheita, possibilitando ao produtor enfrentar com 

maior grau de sucesso as variações do ambiente (doenças e pragas, chuvas excessivas, secas, 

geadas e os efeitos do fotoperíodo) (Rocha e Vello, 1999). 

 Alliprandini et al. (1993) confirmam tal importância ao avaliar o comportamento de 

genótipos divididos em três ciclos de maturação (precoce, semi-precoce e médio). A interação 

significativa obtida para ciclos de maturação x locais x anos indica que, para determinada 

combinação entre ano e local, existe um ciclo de maturação com maior produtividade de 

grãos. 
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De acordo com Borem (1998) deve-se analisar o ambiente para qual se deseja 

desenvolver uma cultivar, estabelecer se possui potencial máximo de produção em um 

espectro amplo de ambientes. O crescimento da soja apresenta forte correlação com o porte e 

a produtividade e está em função do período vegetativo, o qual é encurtado onde a amplitude 

entre o dia mais curto e o dia mais longo é menor, como ocorre nas regiões tropicais (Almeida 

et al., 1999). 

 Segundo Leite (1999) essa contribuição poderá ser significativamente ampliada, uma 

vez que cerca de 200 milhões de hectares de cerrado, dos quais uma grande porcentagem é 

propício para o cultivo da espécie e, portanto, exista uma ampla fronteira potencialmente 

explorável. Além disso, a utilização dos recursos naturais poderá ser otimizada mediante a 

utilização de genótipos altamente adaptados a ambientes específicos, como por exemplo, o 

cultivo de soja em segunda safra com a utilização de cultivares com período juvenil longo. 

Desta forma a produtividade será incrementada em função de que cada genótipo será 

cultivado em ambiente mais propicio para sua constituição genética. 

        Um dos princípios básicos no estudo da herança de caracteres quantitativos é o de que o 

valor de um indivíduo (fenótipo) é determinado por dois componentes básicos: a constituição 

genética (genótipo) e uma contribuição do ambiente específico em que aquele indivíduo se 

encontra (Chaves et al. 1989). 

 De acordo com os mesmos autores, em experimentos de campo, as diferenças 

ambientais que ocorrem dentro de uma parcela experimental ou em parcelas dentro de um 

mesmo experimento, são devidas na maioria das vezes, as variações de solo e fatores erráticos 

como falhas de germinação, ataque de pragas, entre outros. Outros fatores ambientais como 

diferenças climáticas, altitude comprimento do dia, tipo de solo, variam muito pouco dentro 

de uma área experimental, no entanto podem variar bastante quando se considera uma outra 

localidade ou outro ano  de teste. 

Um fator fundamental no processo de obtenção de linhagens de soja melhoradas 

consiste na avaliação dos genótipos em ensaios, quando fica caracterizado seu desempenho 

em face de cultivares conhecidas com alto potencial produtivo de grãos e ampla adaptação 

(Chaves et al. 1989). O acompanhamento desse progresso fornece subsídios importantes para 

a avaliação e o planejamento das atividades de melhoramento. Assim, o objetivo desse estudo 

foi caracterizar o efeito da interação genótipo x ambiente relativo à cultura de soja, sendo 

estimado produtividade e estatura de plantas. 
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Materiais e Métodos 

Os experimentos de campo foram conduzidos no ano agrícola de 2006/2007 em vários 

municípios do estado do Paraná, sendo:  

 São Miguel do Iguaçu – PR (Latitude25º16’372’’ S, Longitude 54º24’528’’ W, 225 

metros de elevação. Latossolo roxo, semeado no dia 11/10 2006). 

Marechal Candido Rondon-PR (Latitude 24º34’554’’ S, Longitude 54º03’481’’ W, 

360 metros de elevação, semeado no dia 12/10/2006). 

 Cascavel – PR (Latitude 25º 05’’256’’S Longitude 53º35’271’’ W, 747 metros de 

elevação latos solo roxo, textura argilosa, semeado no dia 14/10/2006). 

Campo Mourão PR (Latitude 24º00’’360’’ S, Longitude 52º19’116’’ W, 565 metros 

de elevação, semeado no dia 15/10/2006). 

 Faxinal - PR (Latitude 23º174’167’’ S, Longitude 51º19’170’’ W, 915 metros de 

elevação, semeado no dia 17/10/2006). 

 Castro - PR (Latitude 23º174’167’’ S, Longitude 49º57’314’’, W, 982 metros de 

elevação, semeado no dia 18/10/2006).  

 Guarapuava - PR (Latitude 25º33’370’’ S, Longitude 51º 33’583’’ W, 1100 metros de 

elevação. Cambissolo Àlico Hùmico, semeado no dia 21/10/2006). 

Foram avaliadas cinco variedades de soja (Glycine max) comerciais de diferentes 

grupos de maturação: Cultivar 1,Grupo de maturação 5.3 super precoce, Cultivar 2 Grupo de 

maturação 5.5 super precoce, Cultivar 3 Grupo de maturação 5.9 precoce, Cultivar 4 grupo de 

maturação 6.3 semi precoce, e Cultivar 5 Grupo de maturação 5.9 semi precoce.  Os mesmos 

foram testados em diferentes ambientes todos no estado do Paraná. O delineamento estatístico 

utilizado foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial, sendo que para cada local de 

experimento se trabalhava com três repetições sendo a parcela constituída de quatro fileiras 

espaçadas de 0.42m, por seis metros de comprimento e um metro de corredor entre as 

unidades experimentais. 

A semeadura foi realizada no sistema de plantio direto, utilizando a semeadora 

Fankhauser 50/30, adaptada para semear parcelas. A densidade de semeadura utilizada foi de 

20 sementes por metro, e regulada a proporcionar uma adubação de 330 kg por hectare para 

todos os ambientes, variando a formulação do adubo conforme a necessidade de nutrientes, 

obtidas através de analises de solo de cada local. O restante dos insumos utilizados foi 

definido mediante necessidade da cultura.  

Avaliadas as características de altura de plantas e maturidade, no estádio fenológico 

R8, arrancou-se as duas linhas centrais de cada parcela deixando 0.50 m em cada extremidade 
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das fileiras ficando num total de 5 metros de comprimento, para posterior debulha em batedor 

de cilindros, revestido com borracha para minimizar os danos mecânicos no tegumento dos 

genótipos.   

Os dados obtidos foram submetidos a analise de variância, considerando um esquema 

fatorial simples. As médias dos efeitos que revelaram diferenças significativas na análise de 

variância foram comparadas utilizando o teste de tukey ao nível de 5 % de significância. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos de produção de grãos em função de diferentes ambientes para as 

cinco cultivares de soja estão apresentados na Tabela 1 para: Campo Mourão, Guarapuava, 

Castro, Faxinal, Cascavel, São Miguel e Marechal Cândido Rondon. Observa-se, em algumas, 

diferenças significativas para ambientes, cultivares e a sua interação. 

 Em Campo Mourão, a cultivar que alcançou a maior media de produção foi a cultivar 

(numero) 5: (4004 kg ha-1) com melhor rendimento de grãos, cultivar esta de ciclo semi 

precoce a segunda melhor produtividade de Campo Mourão foi a cultivar 4: (3889,00kg/ha), 

há ainda as cultivares utilizadas  1 e 2 que obtiveram rendimento estatisticamente igual entre 

si e inferiores aos dos outros tratamentos e a cultivar 3 teve o pior desempenho entre todas. 

Em Guarapuava, considerando-se a média de rendimento de grãos das cultivares não á 

diferenças significativas para ambientes, cultivares e a sua interação. Independente da 

variedade, todas apresentaram baixo rendimento de grãos, provavelmente em virtude 

instabilidade destas cultivares nesse ambiente, decorrente da grande influência do ambiente 

nesses materiais, nesse município nenhuma cultivar se destacou em termos de produtividade 

estatisticamente comparando-as, porém a que apresentou o melhor desempenho foi a cultivar 

4: (3207,67 kg ha-1.), que é de ciclo semi precoce. 

Em Castro, os resultados de rendimentos de grãos, apresentam diferenças 

significativas destacando a cultivar 4: ciclo semi precoce com maior rendimento de grãos: 

(5194,33 kg ha-1). No mesmo município a cultivar 5: ciclo semi precoce apresentou o menor 

rendimento de grãos (4075,67 kg ha-1). Sendo todas as outras cultivares com rendimentos 

estatisticamente iguais entre si. 

Em Faxinal, considerando os resultados de rendimentos de grãos, não há diferenças 

significativas para esse ambiente, destacando-se nesse município a estabilidade das cultivares, 

onde todas apresentaram rendimento estatisticamente iguais, demonstrando dessa forma a 

pouca influência do ambiente no rendimento das cultivares, porém novamente a cultivar 4: 

ciclo semi precoce, teve o melhor desempenho em produtividade: (4083,33 kg ha-1).  
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Tabela 1. Comparação de medias caráter produtividade em kg ha-1, em diferentes tratamentos e localidades. 

Cultivar 

 

Campo Mourão Guarapuava Castro Faxinal Cascavel São Miguel Marechal C. 

Rondon 

Cultivar. 1 3262,00 AB/c 

 

3135,33 A/c 

 

4400,67 AB/a 3440,67 A/ bc 4427,67 B/ a 2087,33 B/ d 4182,67 A/ ab  

Cultivar. 2 3337,33 AB/cd 

 

2841,33 A/d 

 

4710,00 AB /a 3821,33 A /bc 4063,33 B/ abc 2797,66 B /d 4238,00 A /ab  

Cultivar. 3 3143,00 B/c 

 

2813,67 A/c 

 

4706,33 AB/ a 3698,33 A /bc 4170,67 B /ab  3734,00 A /bc 4071,33 A /ab 

Cultivar. 4 3889,00 AB/cd 

 

3202,67 A/d 

 

5194,33 A/ ab 4083,33 A/ c  5519,67 A /a 4273,67 A/ c  4448,33 A /bc 

Cultivar. 5 4004,00 A/a 

 

2813,67 A/bc 

 

4075, 67 B/ a  3623,00 A/ ab  4170,67 B /a 2273,67 B/ c 4071,33  A/ a 

Para cultivares, médias seguidas da mesma letra maiúscula não diferem estatisticamente entre si. Para localidade, médias seguidas da mesma letra minúscula não diferem 

significativamente entre si, pelo teste de tukey a 5% de significância. 
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Em Cascavel, com base nos resultados de rendimentos de grãos, apresentam 

diferenças destacando a cultivar 4: ciclo semi precoce com os maiores rendimentos de grãos: 

(5519,67 kg ha-1). E todos os outros tratamentos com rendimentos inferiores ao 4 e iguais 

estatisticamente entre si. A cultivar que teve a menor média de produtividade foi a 2 (4063.33 

kg ha-1 

Em São Miguel do Iguaçu, considerando as médias de produtividade observam-se 

diferenças significativas. Destaca-se que entre a cultivares 3: de ciclo precoce e a 4: de ciclo 

semi precoce, não houve diferença significativa entre si, e rendimento superior aos demais 

tratamentos ao nível de 5% de significância, mas é possível observarmos que a cultivar 4 foi a 

que obteve a melhor média de produtividade (4273,67 kg ha-1). 

Em Marechal Cândido Rondon, os resultados de rendimentos de grãos, não 

demonstram diferenças significativas para ambiente, cultivares e a sua interação. Sendo esse 

município o que apresentou a melhor média constante de produtividade de todos os outros, 

sendo que pode-se observar que a cultivar que teve a maior produtividade foi a 4: (4448,33 kg 

ha-1). 

Desse modo conclui-se que: quanto a produtividade a cultivar 4, cultivar essa de ciclo 

semi precoce, de ciclo mais longo foi que mais se destacou em todos os locais indicando 

assim que: variedades de período juvenil longo se ajustam melhores em diferentes ambientes 

tanto em terras baixas como em terras altas. 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados obtidos de estatura de planta em função 

dos ambientes para as diferentes cultivares de soja respectivamente, para Campo Mourão, 

Guarapuava, Castro, Faxinal, Cascavel, São Miguel do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon. 

Observa-se diferenças significativas para ambiente, cultivar e a sua interação. 

 Em Campo Mourão, os resultados de estatura de planta, apresentam diferenças 

significativas, destacando as cultivares 4 e 5 com maior estatura de plantas, observamos ainda 

que a cultivar 3 demonstra-se inferior ao 4 e 5 mais superiores que as cultivares 1 e 2, sendo 

esses os que apresentaram a menor estatura da planta. 

Em Guarapuava, considerando a média de estatura de plantas das cultivares observa-se 

diferenças significativas, neste ambiente pode-se destacar que não houve diferença 

significativa para cultivares: 3, 4 e 5, que apresentaram estatura de plantas estatisticamente 

iguais, ficando as cultivares 1 e 2 com médias de estaturas estatisticamente iguais entre si e 

inferiores aos demais, novamente a cultivar que obteve a maior estatura foi o 4. 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.1, n.1, p.160-170, 2008 

167 

 

Tabela 2. Comparação de médias do caráter estatura de plantas em diferentes cultivares e localidades. 

Cultivar Campo Mourão Guarapuava  Castro Faxinal Cascavel São Miguel Marechal 

C.Rondon 

Cultivar. 1 89,67 C ab 68,33 BC d 84,00 BC bc 76,67 C c 93,67 B a 65,00 B d 67,33 C d 

Cultivar. 2 82,67 C ab 63,67 C dc 77,33 C bc 70,67 C cd 85,67 C a 65,00 B dc 61,33 C e  

Cultivar. 3 99,00 B a 78,33 A c 81,67 C c 90,67 B b 100,00 AB a 67,00 B d 79,67 B c  

Cultivar. 4 108,33  A a 80,00 A d 96,00 A bc 99,33 A b 102,67 A ab 81,67 A d 91,33 A c 

Cultivar. 5 103,33  AB a 76,00 AB cd 90,67 AB b 97,00 AB ab 99,67 AB a 69,67 B d 81,00 B c  

Para cultivares, médias seguidas da mesma letra maiúscula não diferem estatisticamente entre si. Para localidade, médias seguidas da mesma letra minúscula não 

diferem significativamente entres si, pelo teste de tukey a 5% de significância. 
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Em Castro, analisando as médias de estatura de plantas observam-se diferenças 

significativas para ambiente, cultivar e a sua interação, destacando a cultivar 4 com maior 

estatura, sendo as cultivares 1,3 e 5 com médias de estaturas de plantas estatisticamente iguais 

entre si, e inferiores ao do tratamento 4, nesse mesmo ambiente a cultivar 2 obteve a menor 

estatura de planta.   

Em Faxinal, os resultados de estaturas de plantas, apresentam diferenças significativas, 

destacando a cultivar 4 com maior média de estatura, as cultivares 1 e 2 com a menor de todas 

as outras. As cultivares 3 e 5 apresentam médias iguais entres si superiores a 1 e 2 mais 

inferior a cultivar 4. 

Em Cascavel, considerando-se a média de estatura de planta para as cultivares 

observam-se diferenças significativas, com maior destaque para a cultivar 4 com valores 

superiores aos demais, porém não diferindo significativamente das cultivares 3 e 5 com 

médias estatisticamente iguais entre si, ainda nesse ambiente as cultivares 1 e 2 obtiveram a 

menor estatura.  

Analisando as médias de estatura de plantas no município de São Miguel do Iguaçu, 

observou-se diferenças significativas apenas para a cultivar 4 com maior estatura de plantas, 

destacamos nesse ambiente que todos as outras cultivares apresentaram as médias de estatura 

de plantas estatisticamente iguais entre si, mais inferiores a cultivar 4, destacando uma melhor 

adaptação dessa cultivar, esse ambiente apresentou a menor média de estatura de plantas 

independente das cultivares, provavelmente em virtude desse ambiente apresentar a menor 

altitude de todos os outros ambientes testados. 

Em Marechal Cândido Rondon, considerando-se a média de estatura de planta para as 

cultivares observam-se diferenças significativas, com maior destaque para a variedade 4 com 

valores superiores aos demais, ficando as variedades 3 e 5 com médias estatisticamente iguais 

entre si e inferiores a 4, ainda nesse ambiente as variedades 1 e 2 obtiveram a menor estatura 

entre todas, que pode ter sido influenciado pela data de plantio, uma vez que estas duas 

cultivares são de ciclo super precoce e tem um período juvenil curto. 

 Na média geral, observa-se que a cultivar 4 foi a que apresentou maior estabilidade em 

todos os ambientes, tanto em estatura de plantas como em produção de grãos em relação as 

demais, para as outras cultivares houve diferenças significativas uma vez que as duas 

cultivares de ciclo super precoce, sofreram grande influência do ambiente principalmente em 

terras baixas, São Miguel e Marechal Candido Rondon.   

 Os resultados obtidos evidenciam que o rendimento da soja, é dependente da 

disponibilidade hídrica no período do florescimento até o enchimento de grãos, que nesses 
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casos é determinada pelos diferentes ambientes de semeaduras, conforme trabalhos de Berlato 

& Gonçalves (1978), Berlato & Bergamaschi (1979) e Berlato (1987), no Brasil. 

 Nas tabelas 1 e 2, evidenciou que os ambientes mais estáveis foram em Castro, 

Cascavel e Marechal C. Rondon para a produção de grãos e porte (estatura) de plantas. A 

cultura da soja apresenta adaptações específicas ao meio onde está inserida, que quando 

obedecendo acarretam maior produção, a falta de adaptações podem levar a baixas 

produtividades como observa Almeida et al (1999).  

  Outro fator importante a considerar, é a influência sobre todas as fases fenológicas da 

soja. Board & Hall (1984) demonstraram que temperatura noturna alta, tem grande efeito na 

indução do florescimento de soja. Sobre a interação entre fotoperíodo e temperatura, Board & 

Settimi (1986) observaram que temperaturas altas encurtam o período de florescimento, sendo 

esse efeito mais acentuado em dias curtos, assim demonstrando que esses fatores podem 

aumentar ou diminuir a produção final de grãos. 

 

Conclusão 

A cultivar 4, foi a mais estável de todas,uma vez que apresentou elevada  média de 

produção de grãos , apresentando potencial para cultivo no estado do Paraná em diferentes 

ambientes. Já cultivares de ciclo super precoce sofreram grande influência do ambiente.  
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