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RESUMO 

 

A soja é uma das principais culturas cultivadas no nosso país. Esse trabalho teve como objetivo avaliar 
o desempenho agronômico e produtivo de diferentes cultivares de soja (Glycine max (L.) Merrill) na 
safra de verão 2016/2017, na cidade de Ourinhos (SP), região do Vale do Paranapanema. Foram 
avaliados 5 (cinco) diferentes cultivares de soja RR. O delineamento utilizado foi o experimental 
inteiramente casual, com cinco tratamentos (cultivares) e 4 repetições. Os seguintes parâmetros que 
foram avaliados: altura de inserção de primeira vagem, altura de planta, número de vagens por planta, 
número de grãos por vagem, peso de 100 (cem) grãos e produtividade de grãos. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas ao teste de Tukey 5% de probabilidade. 
Os cultivares mais produtivos foram ANrr78028 e ANrr73017 que tiveram médias 4.431,30 e 3.983,30 
Kg ha-1, respectivamente, servindo de sugestão para o cultivo desses materiais para a região do Vale 
do Paranapanema. 
 
Palavra-chave: Soja. Cultivares. Produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Soy bean is one of the main crops grown in Brazil. The objective of this research was to evaluate the 
agronomic and productive performance of different soybeans cultivars (Glycine max (L.) Merrill) in the 
summer crop of 2016/2017 in Ourinhos city, situated in São Paulo State in the region of Paranapanema 
Valley. Five (5) different RR soybeans cultivars were evaluated. The experimental design was entirely 
random, with five treatments (cultivars) and four replications. The following parameters were evaluated:  
the first pod height insertion, plant height, number of pods per plant, number of grains per pod, weight 
of 100 grains and grain yield. The results were submitted to analysis of variance and the means 
compared to the Tukey test 5% of probability. The most productive cultivars were ANrr78028 and 
ANrr73017, which averaged 4,431.30 and 3,983.30 kg ha-1 respectively, serving as a suggestion for 
cultivation of these materials for the region of Paranapanema Valley. 

Key words: Soy bean. Cultivars. Productivity.  
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       1. INTRODUÇÃO 

 
A cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma das principais commodity 

agrícola do Brasil, sendo o segundo maior produtor mundial do grão (CONAB., 2017). 

Nos últimos anos tem se obtido crescente elevação da produtividade da cultura, 

transformando o país em uma referência mundial na produção de soja, devido a 

fatores como: adequado uso de tecnologia por parte dos produtores, fomento da 

pesquisa e obtenção de novas cultivares mais produtivas e menos susceptíveis às 

condições adversas que acometem a cultura (COSTA., 2013).  Se observando um 

crescimento tanto na produtividade e na área plantada da soja brasileira, 

respectivamente de 17,2% e 2% em comparação a safra de 2015/2016 (CONAB, 

2017). 

Para conseguir atender a demanda do mercado por maiores produções, os 

processos de melhoramento genético são importantes e essenciais, possibilitando a 

criação da variabilidade e aumento da base genética, com a escolha das melhores 

características de uma população, tendo o potencial de alcançar e superar os altos 

patamares de produtividade (SILVA; DUARTE, 2006; ALMEIDA et al., 2011).  

Para conseguirmos a produção desejada e economicamente satisfatória na 

cultura da soja, é de grande importância dominar o conhecimento das práticas 

culturais, sendo uma das principais, a escolha correta do cultivar, a época de 

semeadura mais adequada para uma determinada região ou local que será 

implantada (ÁVILA et al., 2003; GARCIA et al., 2007; EMBRAPA SOJA., 2006; 

REZENDE & CARVALHO., 2007). A planta de soja é muito sensível ao comprimento 

do dia, ou seja, à extensão do período de ausência de luz para a indução floral. 

Portanto, o efeito típico do fotoperíodo na soja, quando levada uma cultivar para outras 

regiões com menor latitude, ou quando se retarda sua semeadura, é a redução do 

período compreendido entre a emergência das plântulas e o início do florescimento e, 

consequentemente, a alteração do ciclo da cultura. O fator época de semeadura pode 

também provocar alterações nos componentes da produção e nas características 

morfológicas da soja, afetando o porte da planta, a inserção de vagens, o número de 

ramificações. Sua antecipação ou atraso pode acarretar uma queda na produtividade 

de grãos das cultivares, tendo assim incentivado os programas de melhoramento a 
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desenvolverem genótipos adaptados a um período mais amplo de semeadura, tendo 

o segmento da pesquisa e extensão, a função de verificar cultivares mais promissores 

para cada condição edafoclimática de cada região (PRADO et al., 2001; EMBRAPA 

SOJA., 2006). Entretanto, as condições edafoclimáticas dentro de cada região variam 

muito e mesmo tendo cultivares adaptadas, essas podem causar oscilações no 

comportamento quando indicadas para localidades diferentes que lhe deram origem. 

(BUSANELLO et al., 2013) 

No caso da cultura da soja, deve se avaliar a plasticidade da planta de forma 

específica para cada cultivar no momento de estabelecer a população de plantas ideal 

a ser utilizada, para que a partir desses resultados possa gerar parâmetros para a 

tomada de decisão em relação à semeadura e se necessário a ressemeadura                            

(BUSANELLO et al., 2013). Existem cultivares de soja que são adaptadas à região do 

vale do Paranapanema. Entretanto para ocorrer essa estabilidade não é fácil. Em 

geral, as cultivares de soja variam muito na sua capacidade de adaptação em relação 

às condições do ambiente, e este possui muitos componentes variáveis e 

imprevisíveis, como clima e solo, interação com elementos externos de ação antrópica 

ou não, inclusive no aparecimento de pragas e doenças. (LIVORENTI; MATSUOKA., 

2001). 

Assim, na avaliação do desempenho agronômico das cultivares de soja em 

uma região específica, é de suma importância, a determinação da altura das plantas 

e da altura de inserção da primeira vagem, visando à realização da prática da colheita 

de forma eficiente, além dos componentes de produção, que influenciam diretamente 

na obtenção de altas produtividades de grãos (MOTTA et al., 2000; MOTTA et al., 

2002; NAVARRO JÚNIOR & COSTA, 2002; HEIFFIG & CÂMARA, 2006; GARCIA et 

al., 2007; REZENDE & CARVALHO, 2007). 

As características quantitativas como componentes do rendimento (número de 

vagens por planta, número de grãos por vagem e massa dos grãos, altura de planta, 

duração do ciclo e produtividade), são as mais importantes na escolha das cultivares 

para o cultivo, sendo as mais influenciadas pelo manejo da cultura (PEIXOTO et al., 

2000). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho agronômico e produtivo de 

cultivares de soja (Glycine max (L.) Merrill) na safra de verão de 2016/2017, na cidade 

de Ourinhos (SP), região do vale do Paranapanema. 



12 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. Cultura da soja 
 

A soja (Glycine max. (L) Merrill), pertence à família Fabaceae. Seus ancestrais 

eram plantas rasteiras que se desenvolviam na costa leste da Ásia, principalmente ao 

longo do Rio Yangtse, na China. Sua evolução iniciou com cruzamentos naturais entre 

duas espécies de soja e seleções realizadas pelos chineses. A cultura chegou até o 

Brasil em 1882, vinda dos Estados Unidos. Sua introdução iniciou pela Bahia, onde o 

Professor Gustavo Dutra realizou os primeiros testes de cultivares provenientes 

daquele país (EMBRAPA., 2006).  

Posteriormente, os testes de cultivares foram realizados no Instituto 

Agronômico de Campinas no ano de 1891. Em 1900 e 1901, o Instituto promoveu a 

primeira distribuição de sementes da então espécie forrageira para agricultores 

paulistas. Nesse mesmo ano, há registros da primeira produção no estado do Rio 

Grande do Sul, onde a soja encontrou ambiente favorável para o desenvolvimento, 

visto que as condições eram semelhantes à região de origem nos Estados Unidos. Foi 

a partir dos anos de 1960 e 1970 que a soja consolidou no Sul e 1980, 1990 os 

investimentos em pesquisa levaram a tropicalização, permitindo o cultivo entre o 

trópico de capricórnio e a linha do equador, levando a expansão do cultivo da soja 

para a região central do Brasil (EMBRAPA, 2006).  

O Brasil ocupa a segunda posição no ranking de produção mundial. Na safra 

2013/2014 produziu 86 milhões de toneladas. O estado do Mato Grosso representa 

30,7%, Paraná com 17,2% e Rio Grande do Sul com 14,9% (CONAB, 2014). 

A soja e o milho, principais culturas produzidas no país, apresentam ganho na 

produção de 15,4 e 37,5%, respectivamente. Os dois produtos correspondem a quase 

90% do que é produzido. A soja deve alcançar uma produção de 110,16 milhões de 

toneladas. Para o milho a estimativa é de 91,47 milhões de toneladas, distribuídas 

entre primeira safra (29,86 milhões de toneladas) e segunda safra (61,61 milhões de 

toneladas) (CONAB, 2017). E segundo a Conab (2017), São Paulo, cuja safra (16/17) 

apresentou um importante incremento na área plantada, de 4% em relação à safra 

passada e deverá obter incrementos nas produtividades em relação as condições 

climáticas favoráveis ao longo do ciclo da cultura, e da utilização de cultivares 

adaptadas e resistentes/tolerantes, às pragas e doenças. 
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Sendo o Mato Grosso o estado mais produtivo do Brasil, tendo uma produção 

de 26 milhões de toneladas em uma área plantada de 9 milhões de hectares e uma 

média de produtividade de 2.851 Kg ha-1, o Paraná é o segundo estado mais produtivo 

do Brasil, com uma produção de 17 milhões de toneladas, uma área plantada de 5 

milhões e com uma produtividade média de 3.141 Kg ha-1, e em terceiro, o estado do 

Rio Grande do Sul com uma produção de 16 milhões de toneladas, em uma área de 

5 milhões e com uma produtividade média de 2.970 Kg ha-1. 

 

2.2. Altura de planta e inserção do primeiro legume  

 

Um dos fatores de grande importância para a determinação da produtividade 

da cultura da soja é a altura da planta, e também para avaliar o acamamento e a 

eficiência na colheita mecânica. Plantios precoces, bem como os tardios, 

normalmente originam plantas com menor porte que se tivessem semeados na época 

ideal para o plantio (ABEL., 1968; SACOL., 1975). 
A produtividade de uma cultura depende, além dos fatores genéticos, das 

condições de solo, de clima e da adubação, particularmente da radiação solar 

(ARGENTA et al., 2001). Para obtenção de altos rendimentos de grãos, Melges et al. 

(1989) sugeriram conseguir a maximização da interceptação da radiação solar pela 

cultura. Assim, afirmaram que a produção da planta é dependente da fotossíntese e 

uma das maneiras de se aumentar a interceptação de radiação solar e 

consequentemente aumentar o rendimento de grãos, é através da adoção de um 

adequado arranjo de plantas (ARGENTA et al., 2001). 

As plantas de soja têm como características ter alta plasticidade, ou seja, 

capacidade de adaptação às condições ambientais e do manejo por meio de 

modificações na morfologia da planta e nos componentes de produção. O modo como 

ocorrem tais modificações pode estar relacionada com fatores como altitude, latitude, 

textura e fertilidade do solo, época de semeadura, população de plantas e 

espaçamento entre linhas, sendo importante o conhecimento das interações entre 

eles para definição do conjunto de práticas que trariam respostas mais favoráveis à 

produtividade agrícola (HEIFFIG, 2002) 

Em menores espaçamentos em uma mesma população proporcionam melhor 

distribuição espacial das plantas na área, com maior aproveitamento da radiação 

solar, pois permitem a redução da densidade de plantas nas linhas (TOURINO et al., 
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2002). De acordo com Ventimiglia et al (1999), uma melhor distribuição determina um 

maior potencial de rendimento e produtividade real de grãos. 

O melhor arranjo é teoricamente, aquele que proporciona uma distribuição mais 

uniforme de plantas por área, possibilitando uma melhor utilização de luz, água e 

nutrientes. Idealmente, plantas espaçadas equidistantemente competem 

minimamente por nutrientes, luz e outros fatores de crescimento (LAÜER., 1994). 

No caso da soja, os acúmulos de plantas em alguns pontos podem provocar o 

desenvolvimento de plantas mais altas, com menos ramificações, com menor 

produção individual, diâmetro de haste reduzido, e, portanto, mais propensas ao 

acamamento (ENDRES., 1996). 

De acordo com Rezende & Carvalho (2007) e Garcia et al (2007), alturas de 

plantas compreendidas acima de 50cm, com inserções de vagem de, pelo menos, 10 

a 12 cm, tornam-se adequadas à utilização de uma colheita mecanizada. Além disso, 

a diferença em relação ao porte da planta e à altura de vagem pode ser influenciada 

por fatores ambientais e/ou práticas culturais e está altamente relacionada com as 

cultivares de soja. Porém, para a maioria das lavouras de soja, a altura de inserção 

da vagem mais satisfatória está em torno de 15 cm, embora as colhedoras mais 

modernas possam efetuar a colheita com plantas apresentando altura de inserção em 

torno de 10 cm (HEIFFIG & CÂMARA, 2006).  

 

2.3. Número de legumes por planta 

 

A estimativa da produtividade da soja pode ser realizada mediante a avaliações 

de seus componentes de produção. De acordo com Navarro Júnior e Costa (2002), 

os números de vagens/planta e de grãos/vagem são os dois componentes mais 

determinantes da produtividade dos grãos de soja. Alterações em ambos os 

componentes são responsáveis diretos pelo ajuste da produtividade e podem ocorrer 

com a modificação da população de plantas. 

Também Board e Tan (1995) atribuíram grande importância ao número de 

legumes na determinação da produtividade da soja, com evidências de ser 

influenciado pela fonte de assimilados desde o estádio R1 (início do florescimento) até 

12 dias após o estádio R5 (início do enchimento de grãos), razão para que os 

estresses que afetam a capacidade assimilatória da planta, durante este período, 

sejam evitados. 
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O número de legumes/planta aumenta com a diminuição do espaçamento entre 

linhas (de 30 cm para 15 cm). Entretanto, o número de grãos por legume e a massa 

de grãos também são alterados. O fato representa maior capacidade de demanda de 

fotoassimilados, devido ao aumento no número de legumes por unidade de área em 

espaçamento entre linhas de 15 cm que, aliada ao melhor aproveitamento da radiação 

solar, determina um rendimento de grãos superior àquele obtido em plantas com 

espaçamento entre linhas de 30 cm (UDOGUCHI; McCLOUND, 1987). 

De acordo com Heiffig (2002), o número de legumes/planta de soja é o 

componente do rendimento de grãos mais influenciado pela população de plantas, e 

varia inversamente ao aumento ou redução da população (PEIXOTO et al., 2000). 

 

2.4. Rendimento de grãos 

 

Trabalhos com população de plantas não têm mostrado efeito significativo no 

rendimento de grãos, utilizando populações que variaram de 8 até 63 plantas.m-2 

(RUBIN, 1997; PIRES et al.,1998). A inexistência da resposta diferenciada para o 

rendimento de grãos em relação a variação da população da soja está intimamente 

relacionada com a plasticidade fenotípica que esta cultura apresenta (RAMBO et al., 

2003). 

Com a redução do espaçamento se tem observado um aumento no rendimento 

e tem sido associado a vários fatores, como o melhor uso da água devido ao 

sombreamento mais rápido do solo, melhor distribuição de raízes, redução da 

competição intraespecífica, maior habilidade de competição com plantas daninhas, 

exploração uniforme da fertilidade do solo e maior e mais rápida a intercepcão da 

energia solar (RAMBO et al., 2003) 

A deficiência hídrica, durante o enchimento de grãos, reduz o tamanho e peso 

do grão, devido à diminuição do suprimento de fotoassimilados pela planta e/ou 

inibição do metabolismo do grão (SALINAS et al., 1996). De acordo com Souza et al. 

(1997) pode ocorrer a redução no rendimento pela diminuição da atividade 

fotossintética da folha e pela menor remobilização de C e N para o grão durante o 

estresse hídrico. 

Outros pesquisadores obtiveram como os resultados encontrados por Desclaux 

et al., (2000) também constataram a redução no peso do grão em função do estresse 

hídrico, ocorrido no período de enchimento de grãos da soja. Esse estresse pode ser 
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amenizado pela irrigação, o que é confirmado em trabalhos, em que a irrigação 

aumentou o peso do grão (THOMAS & COSTA, 1994; MAEHLER, 2000). 

Rambo et al., (2003) observaram que em seu trabalho o maior número de 

ramos, obtido nos tratamentos com maior rendimento, pode ter proporcionado maior 

número de locais para formação de estruturas reprodutivas, resultando em maior 

número de legumes férteis e contribuindo para o aumento no rendimento do grão. 

Moore (1991) observou que em seu trabalho o peso e o tamanho dos grãos 

aumentaram quando o espaçamento entre plantas era equidistante, e que esse 

aumento ocorreu também com a diminuição da população. 

Assim Rambo et al., (2003) concluíram que o estresse hídrico afeta o 

rendimento da soja mesmo quando ocorrer no final do ciclo, principalmente pela 

diminuição do peso do grão e o arranjo de plantas com menor espaçamento e 

população de plantas proporciona uma menor competição intraespecífica, resultando 

em maior rendimento de grãos, ocasionado pelo maior número de legumes férteis e 

associado ao maior peso do grão. 
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3. MATERIAL E METÓDOS  

 

Esse experimento foi realizado no ano agrícola de 2016/2017, foram avaliados 

5 cultivares de soja, utilizando os seguintes materiais ANrr73017, ANrr76010, 

ANrr78028, ANrr77051 e ANrr86022. Foi conduzido na Fazenda Sertãozinho, 

localizada no bairro Guaraiuva, município de Ourinhos, estado de São Paulo, com 

coordenadas geográficas 22°55’03.0”S, 49°56’32.2”. O clima regional é classificado, 

pelo sistema nacional de Köppen-Geigher, como “Clima temperado úmido com 

inverno seco e verão quente” (Cfa), com temperatura média anual de 21,2°C, com 

precipitação média anual 1339mm (SCHIAVO et al., 2010). 

O presente trabalho foi conduzido nos meses de novembro de 2016 à abril de 

2017 sendo avaliadas os seguintes cultivares: ANrr73017 (hábito de crescimento 

semideterminado, do grupo de maturação 7,3); ANrr76010 (hábito de crescimento 

semideterminado, do grupo de maturação 7,6); ANrr78028 (hábito de crescimento 

determinado, do grupo de maturação 7,8), ANrr77051 (hábito de crescimento 

determinado, do grupo de maturação 7,7) e ANrr86022 (hábito de crescimento 

semideterminado, do grupo de maturação 8,6), sendo todas geneticamente 

modificadas, tolerantes à molécula de Glyphosate presente no herbicida Roundup 

Ready, pois contém o gene RR. 

Foi utilizado no experimento o delineamento experimental inteiramente casual, 

com 5 (cinco) tratamentos (cultivares) e 4 (quatro) repetições. As parcelas foram 

compostas por 18 linhas de 20 m, espaçadas 0,45m uma da outra. O experimento foi 

instalado em sistema de plantio direto após dessecação da vegetação remanescente 

dos restos culturais do milho safrinha cultivado anteriormente na área. 

A semeadura das cultivares foi realizada mecanicamente com uma semeadora 

de 9 linhas, no dia 05 de novembro de 2016. Na semeadura foram adicionados 250 

Kg ha-1 de adubo Super Simples (0-20-10) + 80 Kg ha-1 de cloreto de potássio, 

utilizando uma densidade de 8 a 10 sementes por metro linear. Não foi realizado 

nenhum tipo de tratamento das sementes, e não foi utilizado inóculo para fixação de 

N. O controle de planta daninhas foi através da aplicação de 2,5 L ha-1 de Glyphosate 

aos 30 dias após a semeadura (DAE), foram feitos todos os tratos culturais de acordo 

com a recomendação e exigência da cultura, com uso de herbicidas, inseticidas e 

fungicidas. 
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3.1 Parâmetros avaliados 

 

Altura de inserção de primeira vagem: foram escolhidas aleatoriamente 20 

plantas por parcela e feita a medição sem a retirada das plantas do solo, usando uma 

trena graduada de 3m, medindo da base da planta até o ponto de inserção de primeira 

vagem, todos os dados foram coletados em centímetros. 

Altura da planta: foram escolhidas 20 plantas, por parcela experimental com o 

auxílio de uma trena graduada de 3m, a medição foi realizada no campo sem a retirada 

das plantas do solo, todos os dados foram coletados na unidade de medida 

centímetros. 

Número de vagens por planta: foram coletadas 20 plantas por parcela da área 

experimental, onde foram retiradas e contadas todas as vagens das plantas daquela 

parcela, feito transporte para o local onde foi realizada a contagem, a contagem foi 

feita de acordo com o número de grãos por vagem. 

Peso de cem grãos: foram retirados 100 grãos de cada parcela, e foi feito a 

pesagem usando balança analítica, com quatro repetições por parcela, obtendo a 

média de cada parcela. 

Número de grãos por vagem: também foram coletadas 20 plantas de cada 

parcela, assim retirando as vagens da planta e contando de acordo com o número de 

vagens e quantos grãos tinha cada vagem.  

Produtividade: foram coletadas 20 plantas dentro de cada parcela, em seguida, 

foi realizada a debulha manualmente, separado os grãos de cada parcela, e com uso 

de uma balança analítica determinou-se o peso e consequentemente a produtividade 

da mesma, a colheita foi feita com os grãos próximos a 13% de umidade. 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e ao teste de 

comparação das medias de cada parâmetro no teste de tukey de 5% de significância, 

pelo aplicativo Sisvar. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

  Segundo Queiroz et al (1981), um fator que irá influenciar durante o processo 

de colheita mecanizada é a altura de planta. Valores considerados ótimos para a 

realização da colheita mecanizada devem estar acima de 60 cm (YOKOMIZO, 1999).             

 Na Tabela 1, observa-se os valores médios de altura de planta e altura de 

inserção de primeira vagem por planta de cada cultivar avaliado, em que foi verificada 

diferença significativa (p>0,01%) para os dois parâmetros 

 

    De acordo com Barros et al (2003), a altura de plantas ideal deve ser no 

mínimo 50 cm, afim de evitar perdas durante o processo de colheita mecanizada. 

Neste sentido, plantas mais altas devem ser privilegiadas por apresentarem efeitos 

diretos sobre a produção grãos. 

Assim, todos os cultivares que foram avaliados nesse experimento 

apresentaram, para esse parâmetro, médias acima da que é considerada pela 

literatura como ideal para a colheita mecanizada. Destacando-se o cultivar ANrr77051 

que apresentou altura de 135,60 cm diferindo-se estatisticamente dos demais. E o 

cultivar ANrr78028 apresentou a média que foi de 85,10 cm, que foi estatisticamente 

menor que os demais segundo a tabela 1. 

Tabela 1- Valores médios de Altura de planta e altura de inserção de primeira vagem (cm) 

de cinco cultivares de soja cultivados na região do Vale do Paranapanema, 2017. 

Cultivares Altura de planta (cm) Inserção de 

vagem (cm) 

ANrr73017 116,8 c 6,9 bc 

ANrr76010 105,2 d 8,8 b 

ANrr78028 85,1 e 6,3 c 

ANrr77051 135,6 a 8,5 b 

ANrr86022 126,7 b 11,8 a 

C.V(%)   3,11%** 10,95%** 

Média 113,88 8,46 

**Significativo pelo teste de Tukey 1% de probabilidade. 
           Fonte: Do autor. 
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Isso indica que mesmo com as diferenças que foram obtidas no método 

estatístico em relação à altura de planta, que todos os cultivares se adaptaram a 

região do Vale do Paranapanema. 

Já a altura de inserção de primeira vagem de acordo com (QUEIROZ et al., 

1981), é ideal ter uma altura que varia de 10 a 13 cm, pois essa característica 

agronômica é de extrema importância para o processo de colheita, essa variável de 

10 a 13 cm irá reduzir perdas durante a colheita mecanizada. Com isso as médias dos 

valores absolutos da altura de inserção de primeira vagem desse experimento, 

independente da altitude e das condições edafoclimáticas da região, teve melhor 

média de altura de inserção de primeira vagem foi o cultivar ANrr86022, obtendo 11,80 

cm, diferindo-se estatisticamente dos demais cultivares, e tem uma média ótima de 

acordo com a literatura. O cultivar ANrr78028 apresentou menor média 

estatisticamente que foi de 6,30 cm de acordo com a tabela 1. 

Esse fator não interferiu na adaptabilidade ou na produtividade das cultivares, 

irá interferir no processo de colheita pois cultivares como a ANrr78028 apresentaram 

maiores perdas durante a colheita. 

Segundo (SEDIYAMA et al., 1985), a altura de inserção de primeira vagem é 

uma característica de cada cultivar, apesar disso, se a semeadura é realizada em 

regiões com dias mais curtos, a altura da planta é reduzida, consequentemente é 

possível o desenvolvimento de vagens mais perto do solo. Os fatores ambientais ou 

práticas de manejo que afetam a altura da planta também podem influenciar a altura 

de inserção de primeira vagem. 

Na tabela 2, estão indicando as médias dos valores de número de vagens por 

planta e número de grãos por vagem, e foi vista diferença significativa (p>0,01%) para 

os dois parâmetros. 

 



21 
 

        Segundo Rocha et al. (2001), após realizar uma pesquisa sobre o 

comportamento de cultivares de soja em plantio com diferentes populações, constatou 

que o número de vagem por planta está ligado a densidade de plantio, com isso plantio 

realizados mais adensados tendem a reduzir o número de ramificações, e como 

consequência, a redução do número de vagens por planta. 

        Os resultados encontrados para o número de vagens por planta foram 

satisfatórios, exceto o cultivar ANrr77051 que apresentou 53,20 vagens por planta e 

que se diferenciou significativa das demais, esse cultivar foi o único que ficou abaixo 

dos encontrados por Santos et al, (2007), que foram de 53, 55 e 60 que testou 

cultivares adaptadas e cultivadas na região do Vale do Paranapanema, foram as 

cultivares Monsoy7908, BRS 245 e Syngenta 3358, respectivamente. 

       Os cultivares que se destacaram nesse parâmetro foram a ANrr78028 e 

ANrr73017 que tiveram médias de 148,80 e 133,70 respectivamente diferenciaram 

dos demais cultivares de acordo com a tabela 2. 

     Segundo a tabela 2 o número de grãos por vagem todos os cultivares 

tiveram resultados satisfatórios destacando-se os materiais ANrr76010, ANrr73017 e 

ANrr77051 que tiveram as melhores médias que foram de 2,52, 2,50 e 2,42 

respectivamente se diferenciando dos demais cultivares. O material que apresentou 

menor média de número de grãos por vagem foi a ANrr86022 que teve média de 2,20.  

   De acordo com Garcia (1979) citado por Peixoto et al. (2000), o número de 

grãos por vagem não é o melhor parâmetro para tirar de base ao rendimento total da 

cultura. Esse fato teve exemplo nesse experimento, pois o cultivar que apresentou 

maior número de grãos por vagem não foi o que apresentou maior produtividade. 

 
 
Tabela 2- Valores médios do número de vagens por planta e número de grãos por vagem 

de cinco cultivares de soja cultivados na região do Vale do Paranapanema, 2017 
Cultivares Número de vagens N° grãos 

por vagem 

ANrr73017 133 a 2,50 ab 

ANrr76010 71 b 2,52 a 

ANrr78028 148 a 2,40 b 

ANrr77051 53 c 2,42 ab 

ANrr86022 82 b 2,20 c 

C.V (%)      7,00% **  2,44% ** 

Média 98,04  2,404 

**Significativo pelo teste de Tukey 1% de probabilidade  
Fonte: Do autor. 
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      Na Tabela 3, estão indicadas as médias dos valores de peso de cem grãos 

e produtividade de grãos para os cultivares avaliados, em que foi constata diferença 

significativa (p<0,01%) 

 

           O parâmetro peso de cem grãos na cultura da soja é de extrema importância, 

apesar de não ter interferência das condições do ambiente, dos tratos culturais, é um 

passo importante para saber a produtividade de grãos e a sanidade da lavoura, como 

também ajudar a identificar se o cultivar adaptou-se a região que ele foi introduzido.  

 De acordo com a tabela 3 média final do peso de cem grãos obtida neste 

experimento por todos os cultivares foram satisfatórios e superiores ás médias 

encontradas por Gazziero et al. (2004) que foram aproximadamente 13,5g, que por 

essa razão permite inferir que esses cultivares tiveram uma boa adaptabilidade ás 

condições edafoclimáticas desta região de acordo com esse parâmetro, exceto o 

cultivar ANrr86022 que apresentou menor média que foi de 11,20g e se diferiu 

significativamente dos demais cultivares.  

 Em condições de déficit hídrico, a cultura da soja formará poucos grãos nas 

vagens fixadas, influenciando diretamente a produtividade de grãos dessa planta, 

assim, quanto mais correto e ideal ser o desenvolvimento da cultura, melhor será o 

enchimento de grãos nos legumes, consequentemente maior será o peso daquele 

determino cultivar, que influenciar diretamente na produção da cultura (LIMA., 2001). 

Um fator importante da avaliação desse parâmetro é a relação entre o maior peso de 

Tabela 3- Valores médios de peso de cem grãos (g) e produtividade (kg ha-1) de cinco 
cultivares de soja cultivados na região do Vale do Paranapanema, 2007. 

Cultivares Peso de cem 

grãos (g) 

Produtividade           

(kg ha-1) 

ANrr73017 14,9 a 3.983,3 a 

ANrr76010 14,6 a 1.984,3 b 

ANrr78028 15,5 a 4.431,3 a 

ANrr77051 15,0 a 1.502,5 b 

ANrr86022 11,2 b 1.635,0 b 

C.V (%)     3,21%** 9,99%** 

Média 14,25 2707,28 

**Significativo pelo teste de Tukey 1% de probabilidade. 
Fonte: Do autor. 
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cem grãos e a maior produtividade de grãos estabelecida pelos mesmos cultivares 

testados, a ANrr78028 e ANrr73017 que foram de 15,5g e 14,90g, 4431,30 e 3983,30 

Kg ha-1, respectivamente, dados obtidos na tabela 3. 

 Na produtividade de grãos desse experimento, os cultivares ANrr78028 e 

ANrr73017 obtiveram os melhores valores médios nesse parâmetro, como citado no 

parágrafo acima, e apresentaram diferença significativas de (p>0,01%) entre as 

demais cultivares, demonstrando-se semelhantes em relação à produtividade média 

nacional e do Centro-Oeste, que está em torno de 3.000 Kg ha-1 (CONAB., 2011). 

O cultivar ANrr78028 apresentou maior média de produtividade, com uma 

média de 4.431,30 Kg ha-1, porém não se diferiu estatisticamente do cultivar 

ANrr73017 que apresentou média de 3983,30 Kg ha-1, indicando que os dois materiais 

avaliados se adaptaram muito bem as condições edafoclimáticas de Ourinhos-SP, 

região do Vale do Paranapanema, e permite a princípio, que está região tem potencial 

para o cultivo desses cultivares de soja. 
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5.  CONCLUSÃO 
 

Os cultivares ANrr78028 e ANrr73017 tiveram uma melhor adaptação na 

região, pois obtiveram boas médias em todos os parâmetros, tiveram perto da média 

que a literatura determina como ótima, e principalmente se destacaram na 

produtividade, que está relacionada diretamente ao parâmetro de número de vagens 

por planta onde foram superiores, onde tiveram médias superiores as médias de 

produtividade da região. 
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