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A obtenção de cultivares de soja [Glycine max(L.) Merril] com elevada produtividade de grãos e 

teor de óleo tem grande importância devido sua ampla utilização na alimentação humana e 

animal e na produção de biodiesel. Neste trabalho objetivou-se estimar a correlação e a 

repetibilidade para os caracteres de produção de grãos e teor de óleo a partir da avaliação de 

cultivares de soja. Os experimentos foram conduzidos em seis ambientes, nas safras de 2011/12 

e 2012/13, nos municípios de Patos de Minas, Uberaba, Lavras e São Gotardo – Estado de Minas 

Gerais. Foram testados 36 genótipos de cultivares convencionais e transgênicas de soja. O 

delineamento experimental empregado foi o látice triplo 6 x 6, com  parcelas de quatro linhas de 

5,0 metros. As estimativas das correlações genéticas, fenotípicas e da repetibilidade foram 

obtidas a partir da análise de variância conjunta. A repetibilidade para a produção de grãos foi de 

baixa magnitude (r = 0,3075), enquanto que para o teor de óleo, a estimativa foi elevada (r = 

0,9101). As estimativas das correlações fenotípicas (rfe) e genéticas (rge) foram negativas e de 

baixa magnitude, (rfe = -0,0603 e rfe = -0,0619)  permitindo inferir que é possível obter 

cultivares de soja produtivas independentemente do teor de óleo. Assim conclui-se que existe 

elevada interação genótipos x ambiente para a produtividade de grãos e que é possível selecionar 

genótipos de soja que associe altos teores de óleo e elevada produtividade de grãos. 

Palavras chaves: soja; produtividade de grãos; teor de óleo; parâmetros genéticos; parâmetros 

fenotípicos. 

Apoio financeiro: FAPEMIG, CNPq E Capes 

 


