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A análise de correlação canônica é uma técnica estatística multivariada que mede a existência e a 

intensidade da associação entre dois grupos de variáveis distintas. Neste sentido, o objetivo do 

presente estudo foi utilizar a análise de correlação canônica para verificar as associações 

existentes entre o grupo formado pelas características relacionadas aos caracteres agronômicos 

com o grupo formado pelas características relativas à qualidade fisiológica de sementes, em 

populações segregantes de soja. O material genético utilizado foi composto por oito populações 

da geração F3, oriundas de cruzamentos biparentais, pertencentes ao Programa de Melhoramento 

de Soja da FCAV/UNESP Jaboticabal, além de duas cultivares comerciais (CD216 e BRS 

Conquista). Os caracteres agronômicos avaliados foram: altura da planta na maturidade, altura de 

inserção da primeira vagem, número de vagens por planta, número de nós, número de ramos e 

produtividade de grãos. As avaliações relativas a qualidade fisiológica das sementes foram 

realizadas por meio das seguintes determinações: teste de germinação, teste de envelhecimento 

acelerado, teste de emergência, índice de velocidade de emergência e condutividade elétrica.As 

análises foram efetuadas por meio do software Statistica versão 10. De acordo com os resultados 

obtidos, pôde-se observar a formação de cinco pares canônicos, sendo que somente a função 

canônica 1 foi significativa a 5% de probabilidade (p<0,05), pelo teste do qui-quadrado, 

conseqüentemente, o primeiro par canônico é de interesse ao estudo. Verifica-se ainda que esta 

correlação canônica foi elevada (0,7479) e que os grupos considerados não foram independentes. 

Para o grupo das características de qualidade de sementes observou-se que a germinação, o 

índice de velocidade de emergência, emergência e o envelhecimento acelerado apresentaram (em 

módulo) altas cargas canônicas. Já para o grupo relacionado aos caracteres agronômicos, as 

características número de vagens por planta e número de nós apresentaram (em módulo) maiores 

valores. Pelos coeficientes do primeiro par canônico, ficou evidenciado que as associações 

intergrupos foram estabelecidas, principalmente, entre plantas com maiores valores de 

porcentagem de germinação e emergência, além de ser observado que o maior número de vagens 

influenciou negativamente o índice de velocidade de emergência, o envelhecimento acelerado e 

número de nós. A análise canônica mostrou-se eficiente em determinar as correlações entre os 

dois grupos distintos de caracteres.  
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