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A soja (Glycine max L. Merril) se consolidou como a principal cultura do agronegócio brasileiro, 

através de incentivos e as tecnologias disponibilizadas pelo mercado que possibilitaram o 

aumento da produção no Brasil. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de 

genótipos de soja no município do Capão do Leão/RS na safra 2013/14. Foram avaliados trinta 

genótipos de soja, sendo vinte e cinco provenientes do programa de melhoramento genético da 

Embrapa (PF103308, PF11006, PF11086, PF11117, PF11119, PF11150, PF11165, PF11166, 

PF11174, PF11185, PF11188, PF11189, PF11195, PF11210, PF11314, PF11316, PF11326, 

PF11388, PF11547, PF11639, PF11652, PF11658, PF11669, PF11676, PF11703) e cinco 

genótipos comerciais utilizados como testemunha (NA 5909RG, BMX Apolo RR, A 6411RG, 

NS 4823RG, A 4725RG). O ensaio foi semeado em 01/12/13, com emergência no dia 12/12/13, 

no delineamento de blocos ao acaso, com três repetições.  Foram avaliados o número de dias 

para floração (NDF), número de dias para maturação fisiológica (NDM), o peso de cem 

sementes (PCS) em gramas, a altura da inserção da primeira vagem (AIPV) e da planta (AP) em 

centímetros, o número de dias entre o início e final da floração (IF-FF) e o rendimento de grãos 

(Rend). Os dados foram submetidos a análise de variância e ao teste de Scott-Knott com 5% de 

probabilidade. Os genótipos apresentaram comportamentos diferentes quanto ao rendimento de 

grãos, sendo que vinte e três genótipos ficaram no grupo mais produtivo aonde as médias 

variaram de 2.357 kg ha
-1

 a 2.936 kg ha
-1

. Quanto à altura da inserção da primeira vagem e altura 

de planta os genótipos apresentaram o mesmo comportamento. Quanto ao peso de cem sementes 

houve a formação de dois grupamentos com o maior peso variando entre 16,0 e 18,3 gramas. 

Para inicio de florescimento houve a formação de três agrupamentos com valores entre 38 a 49 

dias. Quanto o número de dias da duração da floração houve a formação de dois grupamentos, 

sendo que o mais curto variou de 12 a 17 dias e o mais longo de 18 a 24 dias. Quanto o número 

de dias para maturação fisiológica houve a formação de dois grupamentos, variando entre 105 a 

117 dias. Houve o destaque de alguns genótipos, porém há a necessidade da repetição do 

experimento para melhor avaliação. 
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