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A soja é uma das culturas de maior importância econômica no cenário agrícola, no entanto, 

possui de forma geral, base genética estreita. Os programas de melhoramento da cultura no 

Brasil buscam de forma consistente o aumento da variabilidade genética bem como uma maior 

divergência genética nos genótipos desenvolvidos. A utilização de análises multivariadas pode 

otimizar a identificação de grupos de genótipos contrastantes em meio à variabilidade presente. 

No presente estudo, objetivou-se selecionar e caracterizar grupos divergentes de genótipos de 

soja por meio de abordagens multivariadas. Genótipos da geração F6, oriundos de cruzamentos 

entre linhagens convencionais e transgênicas (Roundup Ready®), foram conduzidos em ensaio 

no ano agrícola 2013/2014, na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 

Estadual Paulista - UNESP-Jaboticabal, sendo avaliados os caracteres: peso de cem sementes 

(PCS); altura de inserção da primeira vagem (AIV), altura da planta na maturidade (APM), 

acamamento (AC), valor agronômico (VA), número de ramos por planta (NR), número de nós 

por planta (NN), número de vagens por planta (NV), produção de grãos (PG), altura da planta no 

florescimento (APF), número de dias para florescimento (NDF) e número de dias para a 

maturidade (NDM). As médias genotípicas foram estimadas pelo procedimento BLUP e utilizou-

se o método de agrupamento de k-means por intermédio do software computacional Statistica 

versão 7. Os resultados indicaram a formação de três grupos distintos de genótipos. O primeiro 

grupo foi composto por genótipos de ciclo mais tardio e poucos produtivos em relação aos 

demais grupos formados, apresentando menores valores para PCS, NR, NV e PG, no entanto este 

grupo apresentou maiores médias para AIV, APM, VA, NN, APF, NDF e NDM. O segundo 

grupo se destacou como uma opção intermediária entre os demais, apresentando precocidade e 

resistência ao acamamento, com baixas médias genotípicas para os caracteres APM, AC, NN, 

NDF e NDM. O terceiro grupo foi constituído por genótipos com boas características quanto aos 

componentes de produção, entretanto mais propícios ao acamamento; sendo favoráveis para os 

caracteres PCS, NR, NV e PG e desfavoráveis para AIV, VA, AC e APF. A análise de k-means 

foi eficiente na distinção de genótipos contrastantes para os caracteres de interesse agronômico 

da cultura, possibilitando a formação de grupos distintos, cuja estratégia permite o auxílio no 

processo de seleção dos programas de melhoramento genético da espécie. 
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