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A soja é considerada uma das culturas mais importantes do sistema agrícola mundial. Por este 

motivo, é constante a busca por novos genótipos que apresentem características de interesse 

agronômico e atendam às necessidades do mercado consumidor. Existem diversas metodologias 

empregadas na seleção de genótipos superiores, no entanto, a análise multivariada se caracteriza 

como uma das análises mais completas, pois possibilita a avaliação de diversos caracteres 

simultaneamente. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho consistiu na seleção de genótipos 

de soja superiores a partir do emprego de análise multivariada. O trabalho foi conduzido na área 

experimental da UNESP-Jaboticabal no ano agrícola 2013/14, por meio do delineamento 

experimental de blocos ao acaso, com três repetições. A unidade experimental foi composta por 

quatro linhas de cinco metros de comprimento, espaçadas de 0,5 m entre linhas, sendo a área útil, 

os quatro metros das duas linhas centrais. Foram utilizados 53 genótipos em geração F6, obtidos 

a partir de quatro cruzamentos distintos (Conquista x Matrinxã, Sambaíba x IAC 17, Conquista x 

Sambaíba e Conquista x Kinoshita), além de duas testemunhas (Conquista e VMax RR). Os 

caracteres avaliados foram: número de dias para maturidade (NDM), altura de inserção da 

primeira vagem (AIV), altura de plantas na maturidade (APM), acamamento (Ac), valor 

agronômico (VA), número de ramos (NR), número de nós (NN), número de vagens (NV), peso 

de cem sementes (PCS) e produção de grãos (PG). Após a obtenção dos dados foi realizada a 

análise de componentes principais (PCA) com o auxilio do programa Statística 7.0. Na análise de 

componentes principais observou-se que o componente principal 1 (CP1, 42,98%) e o CP2 

(14,89%) foram responsáveis por explicar 57,87% da variância total contida nas dez variáveis 

analisadas. Para o CP1 os caracteres que apresentaram maior contribuição para discriminar os 

genótipos foram: Ac, PCS, NN, VA e NR, enquanto que para o CP2 foram os caracteres NDM, 

PG, NR e AIV. A partir da análise de CP foi possível identificar 16 genótipos superiores, os 

quais ficaram afastados em mais de 2σ da origem do eixo do gráfico e contidos nos quadrantes 

em que ficaram direcionados caracteres de interesse agronômico como PG, PCS (sete genótipos) 

e VA (nove genótipos). A análise de PCA possibilitou visualizar que, os genótipos com valores 

superiores de PG e PCS também apresentaram valores reduzidos de NDM, APM e Ac, indicando 

serem genótipos promissores para posterior seleção. Dos quatro cruzamentos avaliados, apenas 

dois apresentaram progênies com valores superiores para PG, sendo a cultivar BRS Sambaíba 

um genitor comum para ambos os cruzamentos que se sobressaíram. A análise de componentes 

principais foi eficiente na seleção dos genótipos superiores, destacando 16 genótipos, os quais 

possuem características agronômicas importantes, permitindo que os mesmos continuem nas 

etapas posteriores de seleção.  
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