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RESUMO 

 
Estratégias para seleção de linhagens experimentais de soja para tolerância à ferrugem e 

associações com outras doenças 
 
 
A ferrugem da soja (Phakopsora pachyrhizi Sydow e Sydow) foi constatada pela primeira vez no Brasil na 

safra 2000/01, e representa até o momento, um importante desafio para os programas de melhoramento genético de 
soja. As cultivares e linhagens inicialmente identificadas como resistentes, tiveram sua resistência quebrada já na 
safra 2002/03, pela ocorrência de prováveis novas raças do patógeno. Por consequência, a longevidade da resistência 
genética vertical foi colocada em risco, e o desenvolvimento de trabalhos através da utilização da tolerância é a 
alternativa. Como suporte para a manutenção da longevidade do controle genético da ferrugem, este trabalho 
objetivou testar estratégias de seleção de genótipos de soja para tolerância à ferrugem, na ausência de genes 
principais de resistência. Os experimentos foram conduzidos durante os anos agrícolas 2004/05 e 2005/06 em 
diferentes locais administrados pelo Departamento de Genética, ESALQ/USP, município de Piracicaba, SP. Foi 
utilizado o delineamento experimental de blocos casualizados com repetições estratificadas em conjuntos 
experimentais e testemunhas comuns aos conjuntos experimentais. Em 2004/05, no local Anhembi, 60 linhagens 
experimentais mais quatro testemunhas suscetíveis à ferrugem (BR-16, FT-2000, Conquista e IAC-100), foram 
avaliadas em três experimentos com e sem fungicidas (Controle, Derosal e Impact). Em 2005/06, as 26 melhores 
linhagens para tolerância à ferrugem, selecionadas em 2004/05, foram novamente avaliadas através dos três 
experimentos (Controle, Derosal e Impact) juntamente com as testemunhas (BR-16, IAC-100 e BRS-232), nos locais 
Anhembi, ESALQ e Areão. Contrastes das médias de produtividade de grãos entre os experimentos de fungicidas, e 
uma adaptação do modelo de regressão de Eberhart e Russel, foram utilizados para medir a ação da ferrugem e das 
doenças de final de ciclo (DFC) sobre as linhagens, com o intuito de realizar seleção de linhagens tolerantes. A 
ferrugem reduziu a produtividade de grãos mas não alterou significativamente o ciclo e o peso de mil sementes, bem 
como não alterou as outras características agronômicas estudadas. As duas estratégias de seleção propostas e 
utilizadas neste trabalho, foram eficientes para separar os efeitos das doenças (ferrugem e DFC), e identificar e 
selecionar genótipos tolerantes na ausência de genes principais de resistência, viabilizando a seleção de linhagens 
tolerantes. Houve associação entre tolerância à ferrugem, DFC e resistência ao nematóide de cisto da soja. 

 
 
Palavras-chave: Glycine max; Phakopsora pachyrhizi; Resistência; Produtividade de grãos; 

Doenças de final de ciclo; Nematóide de cisto da soja 
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ABSTRACT 

 
Strategies for selection of soybean lines to rust tolerance and associations with other 

diseases 
 

 
Soybean rust (Phakopsora pachyrhizi Sydow and Sydow) was first recorded in Brazil during the 2000/01 

season and, even today, represents an important challenge to soybean breeding. The cultivars and lines initially 
identified as resistant had their resistance breakdown on the 2002/03 season, probably by the occurrence of new 
races of the pathogen. Consequently, the longevity of the vertical genetic resistance was put in risk and the 
development of works through the use of tolerance is the alternative. As support for the maintenance of the longevity 
of the genetic control of rust, this work aimed to evaluate strategies for selection of genotypes to rust tolerance in the 
absence of major resistance genes. The experiments were conducted during the agricultural years of 2004/05 and 
2005/06 in different locations administered by the Department of Genetics ESALQ/USP, Piracicaba, SP. It was used 
the randomized complete-block design with replications stratified in experimental sets with common checks. In 
2004/05 at Anhembi, 60 experimental lines and four rust-susceptible checks (BR-16, FT-2000, Conquista and IAC-
100), were evaluated in three experiments with and without fungicides (Control, Derosal and Impact). In 2005/06, 
the 26 best lines for rust tolerance, selected in 2004/05, were evaluated again through the three experiments (Control, 
Derosal and Impact) together with the checks (BR-16, IAC-100 and BRS-232), in the locations Anhembi, ESALQ 
and Areão. Contrasts of seed yield means among the fungicide experiments, and an adaptation of the regression 
model of Eberhart and Russel, were used to measure the action of rust and late season leaf diseases (LSLD) on the 
lines, with the intention of selecting tolerant lines. Rust reduced the seed yield but did not significantly alter the cycle 
or the weight of one thousand seeds, just as there was no significant change in other agronomical traits studied. Both 
selection methodologies were efficient to separate the effects of the diseases (rust and LSLD) and identify and select 
tolerant genotypes at the absence of major resistance genes, enabling the selection of tolerant lines. There was an 
association between rust, LSLD tolerance and soybean cyst nematode resistance. 
 
Keywords: Glycine max; Phakopsora pachyrhizi; genetic resistance; seed yield; soybean late 

season leaf diseases; soybean cyst nematode 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil é destaque no âmbito mundial do agronegócio, em grande parte por ser o 

segundo maior produtor mundial de soja (Glycine max (L.) Merrill) e responsável por 38% do 

comércio global desta oleaginosa. Anualmente, US$ 10 bilhões são injetados na economia 

brasileira, apenas como resultado das exportações do complexo soja (grão, farelo e óleo). 

Em contrapartida, o complexo de doenças de final de ciclo da soja (DFC) causa perdas 

médias de 20% no rendimento da soja, enquanto que a ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi 

Sydow e Sydow) reportada pela primeira vez no Brasil na safra 2000/01, representou um 

dispêndio aproximado de US$ 2.2 bilhões somente na safra 2006/07, resultante do “custo 

ferrugem” que engloba os custos com a compra dos fungicidas, os custos operacionais das 

aplicações bem como as perdas de produção. Desde o surgimento da ferrugem, os programas de 

melhoramento genético buscam cultivares resistentes. Aquelas identificadas como resistentes 

logo após o aparecimento da doença, tiveram sua resistência quebrada pelo surgimento de uma 

provável nova raça do patógeno no Cerrado brasileiro, no ano agrícola 2002/03. 

Em 2006 foi confirmada a presença de diferentes raças da ferrugem no Brasil. O 

patógeno causador da doença gera com rapidez novas raças virulentas e quebra a resistência 

vertical ou monogênica, representando um desafio para os programas de melhoramento genético 

que buscam identificar novas fontes de genes de resistência duradoura. 

A longevidade da resistência é proporcionada pela tolerância, definida como a 

capacidade da planta em sobreviver na presença do patógeno e mesmo assim alcançar níveis de 

produtividade economicamente aceitáveis. Geneticamente, a tolerância é resultado da ação de 

poligenes com efeitos pequenos e cumulativos. Os trabalhos desenvolvidos em programas de 

melhoramento genético, e que buscam metodologias eficientes para a identificação de genótipos 

tolerantes, têm sido conduzidos em condições de campo por meio da avaliação da produtividade 

de grãos relativa, comparando parcelas de um mesmo genótipo com e sem a proteção por 

fungicidas. 

Considerando esta abordagem, neste trabalho foram utilizadas linhagens experimentais 

desenvolvidas pelo programa de ampliação da base genética e melhoramento de soja do Setor de 

Genética Aplicada às Espécies Autógamas, Departamento de Genética, ESALQ, USP. Estas 
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linhagens foram pré-selecionadas por meio de uma estratégia de seleção para 

tolerância/resistência à ferrugem, que compreendeu duas etapas: na primeira, linhagens 

desprovidas dos quatro genes principais de resistência à ferrugem reportados na literatura até o 

momento, foram avaliadas e selecionadas com base na produtividade de grãos em 2003/04 

(ocorrência severa de ferrugem nas áreas experimentais) e nos anos anteriores 1999/00 a 2002/03 

(sem detecção nem relato da ocorrência da ferrugem); na segunda etapa, as linhagens 

previamente selecionadas foram avaliadas e selecionadas em experimentos de campo, com e sem 

aplicações de fungicidas, também com base na produtividade de grãos relativa. 

O presente trabalho foi desenvolvido durante os anos agrícolas 2004/05 e 2005/06, com 

os objetivos de avaliar: a) estratégias para a seleção de genótipos de soja tolerantes à ferrugem, 

utilizando a produtividade de grãos relativa como parâmetro de seleção; b) possíveis associações 

entre tolerância à ferrugem e outras doenças, com destaque para o complexo de doenças de final 

de ciclo da soja (DFC). 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 Revisão de literatura 

 

2.1.1 Soja: origem, expansão e contribuições para o desenvolvimento brasileiro 

 

2.1.1.1 Origem e descrição morfológica 

 

A soja [Glycine max (L.) Merrill] tem seu centro de origem localizado na região leste da 

Ásia, Centro-Sul da China, onde é cultivada há milênios (XU et al., 1989); possui 2n=40 

cromossomos, pertence à família Fabaceae, divisão Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, 

subclasse Rosidae e ordem Fabales (CAPELLARI Jr. et al., 1999). 

Como planta de ciclo anual, leva de 80 a 200 dias para atingir a maturidade fisiológica; 

possui porte ereto, é herbácea e de crescimento morfológico diversificado, possui hastes e vagens 

pubescentes, além de outros caracteres. A altura varia de 0,3 a 2,0 metros de acordo com a região 

de cultivo, podendo ser muito ou pouco ramificada. Durante seu desenvolvimento vegetativo são 

caracterizados quatro tipos distintos de folhas: (1) dois cotilédones; (2) um par de folhas simples, 

ou primárias, unifolioladas; (3) as folhas trifolioladas e (4) os prófilos, pequenos e pouco 

diferenciados, que se encontram nas bases dos ramos laterais (MÜLLER, 1981). Em 1977, Fehr e 

Caviness publicaram um trabalho que contribuiu significativamente para a padronização dos 

estádios vegetativos e reprodutivos da soja, com os respectivos estádios de desenvolvimento de 

acordo com o número de nós e o desenvolvimento das folhas, flores e vagens. 

 

2.1.1.2 Expansão e evolução econômica 

 

A partir da China, a soja se expandiu para outros países do Oriente e depois para o 

Ocidente, sendo cultivada em ordem cronológica na Europa, América do Norte, América do Sul, 

África e Austrália (BONETTI, 1981). No Brasil, a primeira referência à cultura data de 1882 na 

Bahia; posteriormente, em 1901 em São Paulo e logo após no Rio Grande do Sul; mas o 

verdadeiro impulso na produção ocorreu a partir do período de 1965/69. 
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A cultura da soja confere ao Brasil grande destaque no agronegócio mundial, por ser o 

segundo maior produtor e primeiro em produtividade (ARIAS, 2004; MAPA, 2006; ABIOVE, 

2007); por conseqüência, detém 38% do comércio mundial desta oleaginosa (VISÃO 

AGRÍCOLA, 2006). O “complexo soja” - grão, farelo e óleo bruto - injeta anualmente US$ 10 

bilhões na economia brasileira apenas como resultado das exportações, o que equivale a 40% do 

total das exportações do agronegócio brasileiro (ROESSING, 2004; MAPA, 2006; ABIOVE, 

2007), ultrapassando o total arrecadado anualmente pelos Estados Unidos, que exportam de US$ 

7.5 a US$ 8.0 bilhões em soja. Todo este desenvolvimento é fruto da rápida expansão e adaptação 

da cultura para as regiões de baixas latitudes brasileiras, a partir de 1970, como resultado do 

trabalho dos programas de melhoramento genético para o descobrimento e introdução dos genes 

de período juvenil longo nas cultivares (FRANÇA NETO, 2004). Por conseqüência, a produção 

saltou de seu primeiro milhão de toneladas no período de 1965/69 (KASTER e BONATO, 1981) 

para um total previsto de 57,1 milhões de toneladas para a safra 2006/07 (ABIOVE, 2007). 

Uma análise crítica destes números permite visualizar a importância do complexo 

agroindustrial da soja no Brasil. As atividades ligadas à cultura mantêm anualmente nove milhões 

de empregos; sendo 1,5 milhão de vagas diretas na produção agrícola, e para cada uma destas, 

surgem mais seis na indústria de transformação (NOTÍCIAS INTRANET PARANÁ, 2003). Por 

conseqüência, a soja é o maior programa de inclusão social do país, absorvendo 12,5% da 

população economicamente ativa e 51,4% da população ligada a qualquer atividade agropecuária. 

O destaque é ainda maior quando estes números são comparados aos postos de trabalho gerados 

na construção civil, setor que o governo destaca como um dos maiores empregadores de mão-de-

obra, que ocupa 5,0 milhões de pessoas, ou seja, 7,0% da população economicamente ativa, o que 

equivale a apenas 50% dos postos de trabalho gerados pelo complexo soja (ROESSING, 2004; 

MAPA, 2006). 

A soja possui ainda um grande potencial a ser explorado, quando considerada a 

variabilidade genética disponível para aumentar a produtividade e a capacidade brasileira de 

expansão de área para cultivo, com os programas de melhoramento genético participando 

ativamente deste processo, visando o real estabelecimento do Brasil perante o mercado mundial. 

Porém, a longevidade deste êxito depende da estabilidade do complexo soja que está 

condicionado a riscos, onde as doenças são o maior limitante para os sucessivos incrementos na 

produtividade (ARIAS, 2004). 
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2.1.2 Doenças da soja e seus prejuízos 

 

Em escala mundial estão catalogadas mais de 100 doenças na soja (HARTMAN et al., 

1999) responsáveis por perdas anuais que ultrapassam US$ 3.3 bilhões (WRATHER et al., 1997). 

No Brasil é confirmada a presença de 46 (EMBRAPA SOJA, 2006), causando perdas de 20% a 

90% da produção, sem contabilizar a ação da ferrugem (Phakopsora pachyrhizi Sydow e Sydow), 

atual carro-chefe das pesquisas brasileiras, e nem as novas raças do nematóide de cisto da soja 

(Heterodera glycines Ichinohe). 

Sob condições favoráveis, as doenças foliares de final de ciclo, causadas por Septoria 

glycines (mancha parda) e Cercospora kikuchii (crestamento foliar de cercóspora), podem causar 

reduções de rendimento em mais de 20%. Ambas ocorrem na mesma época e, devido às 

dificuldades para avaliá-las individualmente, são consideradas como o “complexo de doenças de 

final de ciclo”, ou DFC. O fungo C. kikuchii também causa a mancha púrpura na semente, 

reduzindo sua qualidade e a germinação. As perdas serão maiores se forem associados aos danos 

causados por outras doenças (ex. cancro da haste, antracnose, nematóides de galhas, nematóide 

de cisto, podridão branca da haste) (EMBRAPA SOJA, 2006). 

A incidência destas doenças pode ser reduzida por meio da integração do tratamento 

químico das sementes e a rotação da soja com espécies não suscetíveis como o milho e a sucessão 

com o milheto, por exemplo. Desequilíbrios nutricionais e baixa fertilidade do solo tornam as 

plantas mais suscetíveis, podendo ocorrer severa desfolha antes mesmo da soja atingir a meia 

grana (estádio R5.4 de desenvolvimento). Economicamente, a resistência genética é a forma mais 

eficaz para o controle destas doenças, as quais possuem controle genético relativamente simples. 

No entanto, para o controle das DFC em cultivares suscetíveis, uma ampla gama de 

fungicidas está disponível (EMBRAPA SOJA, 2006). A aplicação destes defensivos deve ser 

realizada entre os estádios R5.1 e R5.3 se as condições climáticas estiverem favoráveis à ocorrência 

das doenças, isto é, chuvas freqüentes e temperaturas variando de 22º a 30º C. A ocorrência de 

veranico durante o ciclo da cultura reduz a incidência das doenças, diminuindo ou até tornando 

desnecessária a aplicação de fungicidas. 

Na prática, o uso de fungicidas para o controle de doenças da soja está amplamente 

difundido no Brasil, principalmente após o surgimento da ferrugem na safra 2000/01. Como até o 
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momento não há cultivares de soja resistentes à ferrugem em nível comercial, a utilização de 

fungicidas para o controle desta doença implica conseqüentemente, no controle das DFC. 

A maior preocupação dos agricultores e de alguns segmentos da pesquisa, tem sido as 

conseqüências da ferrugem, que é sem dúvida, a doença mais importante na soja no momento. 

Deve-se levar em conta, porém, doenças potenciais como a mancha vermelha (Dactuliochaeta 

glycines - Pyrenochaeta glycines), que ocorre no continente africano, e para a qual ainda não 

foram identificadas fontes de genes de resistência (YORINORI e KIIHL, 2001; YORINORI, 

2002). Esta doença apresenta como principal estrutura de reprodução e disseminação o 

escleródio, o qual permanece no solo. Entretanto, foi comprovado recentemente (Dr. José 

Tadashi Yorinori, TMG - Tropical Melhoramento & Genética, comunicação pessoal) que a 

doença é também disseminada pelo vento. Portanto, sua chegada ao Brasil pode ser apenas uma 

questão de tempo, uma vez que sua ocorrência já foi relatada na Bolívia em 1992 (AKEM et al., 

1992). As novas raças do nematóide de cisto (Heterodera glycines), a disseminação do nematóide 

de galhas Meloydogine spp., a(s) nova(s) raça(s) do cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f. 

sp. meridionalis) no Rio Grande do Sul, a expansão da podridão vermelha das raízes (Fusarium 

solani f.sp. glycines), o oídio (Microsphaera diffusa), a seca da vagem e da haste (Phomopsis 

spp), o vírus da necrose da haste ou haste negra (carlavírus) no Centro-oeste, a mela ou requeima 

(Rhizoctonia solani) no Nordeste brasileiro, e tantas outras doenças potenciais, devem ser todas 

objeto de estudo, para o nível de dano permanecer abaixo do limiar de dano econômico. 

 

2.1.2.1 Ferrugem da soja 

 

2.1.2.1.1 Histórico e importância econômica 
 

As ferrugens provocam perdas no trigo, cevada, cana e milho. Atacam a soja, café, 

feijão, ornamentais, frutíferas, hortícolas (BEDENDO, 1995) e algumas espécies florestais. 

Duas espécies que causam a ferrugem na soja, Phakopsora pachyrhizi Sydow e Sydow e 

Phakopsora meibomiae (Arthur) Arthur, denominadas respectivamente, ferrugem asiática e 

ferrugem americana, foram primeiramente descritas como duas espécies distintas em 1980 por 

Bonde e Brown (1980); posteriormente, em 1992, Ono et al. (1992) descreveram as diferenças 

morfológicas, destacando a maior agressividade da P. pachyrhizi perante a P. meibomiae. Esta, 
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última sempre causou pequenas perdas de produtividade de grãos e é facilmente controlada por 

fungicidas, juntamente com o controle das DFC. 

A ferrugem asiática (P. pachyrhizi) foi referenciada pela primeira vez em 1899 na China 

(HENNINGS, 1903; SYDOW e BUTLER, 1906; HINSON e HARTWIG, 1977; TAI, 1979) e no 

Japão em 1902 (BROMFIELD e HARTWIG, 1980). A doença permaneceu restrita durante quase 

todo o século passado à Ásia, África e Austrália, causando perdas de 10% a 90% na produção 

(YANG, 1977; BROMFIELD, 1984; TSCHANZ e SHANMUGASUNDARAM, 1984; 

KILLGORE e HEU, 1994; SHARMA e MEHTA, 1996; AKINSANMI et al., 2001; LEVY et al., 

2004; LEVY, 2005). Em 1994, surge nas Américas - Hawaii (KILLGORE e HEU, 1994), onde 

não foi mais referenciada até 2001, quando ressurgiu tornando-se endêmica e detectada no 

Paraguai, Oeste e Norte do Paraná - Brasil (YORINORI, 2004; YORINORI et al., 2005). Em 

2002 foi identificada no Norte da Argentina (ROSSI, 2003). Em 2004, no Uruguai (STEWART 

et al., 2005), noroeste da Argentina (PLOPER et al., 2005) e EUA na Louisiania (SCHNEIDER 

et al., 2005). Por último foi referenciada no México em 2005 (RODRIGUÉZ et al., 2006). 

Trabalhos publicados pela equipe liderada pelo Dr. José Tadashi Yorinori (TMG-

Tropical Melhoramento & Genética) apresentaram detalhadamente todo o histórico do 

surgimento e expansão da ferrugem da soja no Brasil (YORINORI, 2004; YORINORI et al., 

2005; EMBRAPA SOJA, 2006). Desde a sua constatação na safra 2001/02 até a safra 2005/06, a 

ferrugem representou um custo da ordem de US$ 7.7 bilhões, que inclui as perdas de 

produtividade, os custos operacionais das aplicações e a compra de fungicidas (YORINORI e 

NUNES JUNIOR, 2006). Para a safra 2006/07, o “custo ferrugem” foi de US$ 2.2 bilhões 

(EMBRAPA SOJA, 2007). Portanto, até o momento no Brasil, a ferrugem representou um 

dispêndio aproximado de US$ 9.9 bilhões, nada menos que o equivalente às divisas arrecadadas 

pelo Brasil em exportações de soja em 2006 (ABIOVE, 2007; MAPA, 2007). 

Corroborando com estes números, as vendas de fungicidas que eram de US$ 380.4 

milhões em 2000 no Brasil, passaram para US$ 713.5 milhões em 2003 e US$ 1.4 bilhão em 

2004. Somente para a soja em 2000, o mercado era de US$ 64 milhões; em 2003 passou para 

US$ 346.5 milhões e em 2004 atingiu US$ 877.6 milhões (Sindicato Nacional da Indústria de 

Produtos para Defesa Agrícola - SINDAG - dados não publicados e sob direito de consulta das 

empresas participantes). Portanto, do total de fungicidas comercializados no Brasil em 2004, 65% 

foram utilizados na soja, em sua maior parte para combater a ferrugem. 
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Os principais agravantes da ferrugem nas condições brasileiras são a extensão territorial das 

lavouras e a monocultura continuada, favorecendo a maior produção de inóculo e disseminação 

deste, além do aparecimento de diferentes isolados/raças do patógeno. O clima favorável, falhas nas 

aplicações de fungicidas, alta densidade de plantas, período de semeadura que se estende de 

setembro a janeiro, além da sobrevivência do patógeno em plantas voluntárias de soja e plantas 

daninhas ou outras espécies hospedeiras que sobrevivem no período da entressafra, são os fatores 

suplementares que diminuem a eficiência do controle da doença (YORINORI e NUNES JUNIOR, 

2006). 

Vários trabalhos relatam a quebra da resistência de cultivares e genótipos de soja, a 

princípio resistentes à ferrugem na safra 2001/02, os quais no ano agrícola seguinte 

comportaram-se como suscetíveis (FUNDAÇÃO MT, 2004; YORINORI, 2004; FUNDAÇÃO 

MT, 2005 e YORINORI et al., 2005). Na literatura estão registrados até o momento quatro genes 

de resistência, Rpp1, Rpp2, Rpp3 e Rpp4 (BROMFIELD e HARTWIG, 1980; HARTWIG e 

BROMFIELD, 1983; McLEAN e BYTH, 1980; HARTWIG, 1986), porém a quebra da 

resistência de todos eles já foi reportada em diferentes regiões do mundo por Miles et al. (2005). 

Nas condições brasileiras, apenas genótipos com os genes Rpp2 e Rpp4 continuam resistentes. 

Para dimensionar o potencial da ferrugem, Hartman et al. (2004) coletaram inóculo de 

ferrugem em regiões estratégicas onde ela ocorre no mundo. Concluíram que o isolado brasileiro 

é o mais agressivo de todos, até então. Aliado a estes resultados, Kato e Yorinori (2006) e 

Calgaro et al. (2006) confirmaram, respectivamente, a existência de diferentes raças e divergência 

genética da ferrugem no Brasil. No Japão foram identificadas 18 raças diferentes (YAMAOKA et 

al., 2002). 

Uma simples e breve análise crítica da situação deve ser considerada, e esta conduz a 

conclusões surpreendentes. O custo ferrugem, entendido como os gastos com a compra e 

aplicações de fungicidas, bem como as perdas de produção, representa, apenas considerando o 

ano agrícola 2006/07, o dispêndio de aproximadamente 22% do total arrecadado pelo Brasil com 

as exportações relacionadas ao complexo soja em 2006. Além dos prejuízos, os altos custos e a 

baixa eficiência do controle químico, quando realizado de forma inadequada, e as várias formas 

alternativas de controle da doença, inviabilizam qualquer atividade que não esteja ligada ao 

controle genético da soja à ferrugem (AVRDC, 1992; SINCLAIR e HARTMAN, 1995; 

ALMEIDA et al. 1997; YORINORI 2004). Por conseqüência, o estabelecimento de programas de 
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melhoramento genético que buscam resistência à doença é plenamente justificado, e a interação 

do melhoramento genético com a fitopatologia é imprescindível para elucidar o comportamento 

da doença visando obter cultivares resistentes. 

 

2.1.2.1.2 Sintomas da ferrugem 
 

A ferrugem manifesta-se de forma irregular, de acordo com as condições ambientais, 

principalmente umidade e temperatura. Os sintomas que aparecem na face adaxial da folha são 

caracterizados por pequenas pontuações angulares com menos de 1 mm de diâmetro, de 

coloração pardo-avermelhada, e podem ser visualizadas contra o sol. Estas lesões podem 

coalescer em infecções severas, formando grandes manchas castanhas, causando o 

amarelecimento e queda prematura das folhas. Estes sintomas podem ser confundidos com a 

septoriose (Septoria glycines Hemmi), doença do complexo de doenças de final de ciclo da soja; 

porém, a ferrugem difere desta por apresentar coloração mais avermelhada e pela ausência de 

halo amarelado. Pode, ainda, ser confundida com o crestamento bacteriano (Pseudomonas 

savastanoi pv. glycinea) e o crestamento foliar de cercospora (Cercospora kikuchii). A ferrugem 

difere destas pela ausência de halo amarelado (EMBRAPA SOJA, 2004; FUNDAÇÃO MT, 

2005). 

Na face abaxial da folha, as formações das pústulas são mais evidentes e caracterizadas 

por elevações da folha contendo os uredósporos. A lesão é de coloração castanho-clara a 

castanho-escura, tendo uma pequena elevação no centro, de coloração mais clara. A parte mais 

clara do centro constitui a cutícula que cobre a massa de uredósporos produzida no interior do 

tecido da folha (MILES, 2006). A figura 1 mostra os dois tipos principais de lesões de ferrugem 

na soja, do tipo palha - TAN de suscetibilidade e do tipo castanho avermelhado - Red brown - RB 

- de resistência. 

Quanto maior a densidade das lesões, maior e mais rápida será a desfolha das plantas e, 

conseqüentemente, haverá um encurtamento de aproximadamente 10 a 15 dias no ciclo da 

lavoura, em relação ao ciclo normal. Certamente ocorrerão perdas de produtividade que variam 

de acordo com a intensidade da infecção e da fase fenológica em que surgem os primeiros 

sintomas. Quanto mais cedo ocorrer a infecção, maiores serão os danos causados principalmente 

por abortamento e queda de vagens. As plantas, porém, são mais suscetíveis a partir do 

florescimento (KAWUKI, et al. 2004, FUNDAÇÃO MT, 2005). 
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Bromfield (1984) e Hartman et al. (1997) relatam que a coloração das lesões da 

ferrugem da soja nas folhas varia de palha (TAN) com pouca necrose a marrom avermelhado 

escuro (Redish-brown – RB) e necrose extensiva, com uma ou muitas urédias erumpentes, 

globosas e estioladas, que encerram os uredósporos. Kato e Yorinori (2006) apresentam maior 

detalhamento da variação da coloração das lesões, utilizando uma subdivisão das cores em seis 

categorias: da mais clara (TAN) para a mais escura (RB), sendo T1 (TAN extremo), T2, R1, R2, 

R3 e R4 (RB escuro). 

Com o desenvolvimento da doença, as lesões adquirem forma poligonal, delimitadas 

pelas nervuras secundárias, podendo alcançar 2 a 3 mm de diâmetro. As lesões podem aparecer 

nos pecíolos, vagens e hastes, mas são mais abundantes nas folhas principalmente na face abaxial 

(BROMFIELD, 1984). As lesões são mais numerosas nas folhas do terço inferior do dossel das 

plantas, na base e bordos dos folíolos, por serem áreas com maior umidade, ou seja, microclima 

que favorece a germinação, penetração e infecção dos esporos (EMBRAPA SOJA, 2004; 

FUNDAÇÃO MT, 2005). 

 

2.1.2.1.3 Epidemiologia 
 

Trabalhos desenvolvidos em câmaras de crescimento mostram que a faixa ótima de 

temperatura para a germinação de uredósporos é de 15 a 25 ºC (MARCHETTI et al., 1976). 

Trabalhos de campo e casa-de-vegetação mostram que seis horas de molhamento foliar 

combinadas a uma temperatura de 20 a 25 ºC, são os requisitos mínimos para a ocorrência da 

infecção da ferrugem. Este período torna-se progressiva e proporcionalmente maior na ocorrência 

de temperaturas mais altas ou mais baixas. Temperaturas menores que 15º C e/ou maiores que 

30º C, aliadas a ambientes com menores umidades, retardaram o desenvolvimento da ferrugem; 

temperaturas prolongadas acima de 27º C inibem o fungo mesmo quando a umidade na superfície 

foliar é adequada (CASEY, 1981). As epidemias mais intensas são observadas em locais onde as 

temperaturas médias diárias são moderadas, geralmente menores que 28 ºC e com precipitações 

pluviométricas e/ou longos períodos de molhamento foliar que ocorrem freqüentemente durante o 

período de desenvolvimento da soja (MELCHING et al., 1979). De maneira geral, temperaturas 

que favorecem o crescimento e desenvolvimento da cultura também favorecem o aumento da 

ferrugem. 
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Tschanz (1984) relata outro fator crítico para o desenvolvimento da doença. Em 

experimentos conduzidos em vários locais, o fungo desenvolveu-se mais rapidamente onde as 

chuvas eram mais regulares. Em épocas de pouca precipitação, o início da doença ocorreu mais 

tardiamente e a taxa de desenvolvimento foi reduzida. Porém, em locais com pluviosidade quase 

diária, houve desenvolvimento precoce e rápido da ferrugem. Este fato, tanto é verdade, que no 

ano agrícola 2005/06 a ferrugem foi menos agressiva no Sul do Brasil, região atingida por 

déficits hídricos no período reprodutivo da soja. 

A ferrugem se desenvolve mais lenta e tardiamente em plantas cultivadas sob 

fotoperíodo longo, mesmo que a severidade da doença seja similar em fotoperíodos naturais ou 

prolongados. Além disso, as taxas de desenvolvimento de P. pachyrhizi estão associadas ao 

desenvolvimento e maturação das plantas de soja. Portanto, estes fatores devem ser considerados 

em estudos epidemiológicos e de resistência (TSCHANZ e TSAI, 1982; TSCHANZ, 1984; 

KAWUKI, et al. 2004). 

 

2.1.2.1.4 Evolução da doença: Curvas de Progresso 
 

A curva de progresso da doença, geralmente expressa pela plotagem da proporção de 

doença versus tempo é uma forma de representação de uma epidemia. Por meio desta, interações 

entre patógeno, hospedeiro e ambiente podem ser caracterizadas, estratégias de controle avaliadas 

e níveis futuros de doença previstos. Modelos matemáticos são capazes de resumir na forma de 

expressões matemáticas simples, a relação existente entre doença e tempo. Estas equações 

facilitam a análise dos dados de progresso da doença e contribuem para o melhor entendimento 

do processo epidêmico (BERGAMIN FILHO, 1995). 

Tschanz e Wang (1980) conduziram experimentos de campo a fim de analisar curvas de 

progresso da ferrugem sob diferentes condições ambientais. As curvas de progresso para algumas 

linhagens deslocaram-se para a direita, e estas eram inicialmente consideradas moderadamente 

resistentes; no entanto, taxas de infecção aparentes eram similares às das linhagens suscetíveis, 

sendo evidente que o atraso na epidemia era devido a diferenças no período de maturação do 

hospedeiro. Para corrigir estas diferenças, o tempo relativo de vida (relative life time - RLT) 

como elemento de tempo, corrigiu parcialmente ou completamente as diferenças nas taxas de 

desenvolvimento da ferrugem nas linhagens com diferentes ciclos de maturação. 
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As curvas de progresso da doença tem permitido o monitoramento de epidemias de 

ferrugem por meio de avaliações da severidade nas folhas, ao longo do tempo. Podem ser 

utilizadas também para obter valores para a área abaixo da curva de progresso da doença ("Area 

Under the Disease Progress Curves" - AUDPC). A AUDPC e as curvas de progresso da doença 

são utilizadas para comparar epidemias para estudos de taxas de infecção, testando linhagens de 

soja para sua reação à ferrugem e certificando a eficiência de fungicidas, irrigação e outros 

fatores que influenciam o desenvolvimento da ferrugem (SINCLAIR e HARTMAN, 1995). 

O progresso da doença também pode ser avaliado pela taxa de desfolha, geralmente 

realizado pela contagem de nós com e sem folhas, em parcelas com e sem controle da ferrugem. 

Avaliações suficientes devem ser feitas no decorrer do tempo para constatar o progresso da 

doença. 

 

2.1.2.1.5 Hospedeiros da ferrugem 
 

Ono et al. (1992) relatam ampla gama de hospedeiros relacionados às duas espécies 

causadoras da ferrugem, P. pachyrhizi e P. meibomiae. Além da soja cultivada (Glycine max) 

outras espécies do gênero Glycine e outros gêneros dentro da família das leguminosas estão 

incluídos. P. meibomiae foi encontrada naturalmente em 19 gêneros e 42 espécies, com 12 

gêneros e 18 espécies adicionais confirmados como hospedeiros após inoculação; P. pachyrhizi 

foi identificada ocorrendo naturalmente em 17 gêneros e 31 espécies, além de 28 gêneros e 60 

espécies confirmados como hospedeiros adicionais após inoculação. Entre as espécies infectadas 

a campo por P. meibomiae, destacam-se Aeschynomene americana, Crotalaria spp., Desmodium 

spp., Lablab purpureus, Neonotonia wightii, Phaseolus coccineus, Phaseolus lunatus e Phaseolus 

vulgaris; as principais espécies identificadas como hospedeiras de P. pachyrhizi a campo são 

Glycine max, G. soja, Pachyrhizus erosus, Pueraria lobata e Vigna unguiculata. P. pachyrhizi foi 

encontrada ainda em Teramnus uncinatus, Macroptilium lathyroides, Vigna lutea e Pachyrhizus 

bulbosus (BROMFIELD, 1974; VAKILI, 1979; RIBEIRO do VALE et al., 1985).  

No Sul do Brasil e Paraguai, P. pachyrhizi foi constatada em Pueraria lobata nos 

últimos anos agrícolas. O principal agravante nestas regiões são as plantas voluntárias de soja que 

permanecem no campo no período da entressafra e servem de “ponte verde” e principal fonte de 

inóculo no início do ano agrícola seguinte. 
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2.1.2.1.6 Estratégias de manejo e controle da ferrugem 
 

A maior parte dos trabalhos publicados sobre manejo e controle da ferrugem relata sobre 

busca de fontes de genes de resistência e estratégias de melhoramento genético. Um pequeno 

número fornece dados de práticas culturais e biológicas de manejo, tais como épocas de 

semeadura e rotação de culturas (AVRDC, 1992; ALMEIDA et al., 1997). Yorinori (2004) 

recomenda a semeadura de cultivares precoces no início da época recomendada para cada região; 

o que é uma estratégia de escape da doença, e tem facilitado bastante o controle. O controle das 

plantas voluntárias de soja no período de entressafra também tem evitado as fontes iniciais de 

inóculo para a safra seguinte, retardando a entrada da ferrugem nas lavouras. 

Informações sobre programas planejados para o controle químico da ferrugem estão 

disponíveis e novos estão em desenvolvimento, e estes programas são boas estratégias para o 

controle da ferrugem, embora seu limiar de dano econômico ainda não seja bem conhecido. A 

causa principal é o próprio comportamento da doença que muda entre regiões, safras e mesmo 

dentro de regiões na mesma safra. A epidemiologia da ferrugem ainda não é bem entendida e 

previsões precisas de epidemias não são possíveis com o conhecimento atual sobre a doença. A 

pesquisa está reunindo informações para desenvolver um programa de controle químico efetivo e 

economicamente viável, que utilize quantidades mínimas de fungicidas. Estes são a única 

alternativa para o controle da ferrugem, enquanto não se dispõe de cultivares resistentes. 

Fungicidas do grupo dos triazóis e estrobilurinas são eficientes quando aplicados na lavoura, 

antes do estabelecimento da doença (GODOY e CANTERI, 2004); no entanto, representam um 

custo adicional médio de US$ 40 por hectare, em uma média de duas aplicações, desconsiderando 

os gastos operacionais (YORINORI, 2004). Para um controle efetivo são necessárias em média, 

três a cinco aplicações, espaçadas de sete a dez dias. 

Alguns dos dados de perdas de produtividade obtidos em áreas endêmicas mostram que 

em certas regiões, onde estas excedem 80%, a viabilidade do uso de fungicidas é maior, porém, 

quando estão entre 10 e 15% torna-se difícil justificar sua utilização (SINCLAIR e HARTMAN, 

1995). 

Na prática, o controle químico é necessário quando surge a primeira pústula de ferrugem 

em uma área equivalente a um hectare de soja cultivada (Dr. José Tadashi Yorinori, TMG - 

Tropical Melhoramento & Genética, comunicação pessoal). A agressividade da doença é tamanha 



 

 

24

que, se não controlada, é capaz de provocar desfolhamento completo das plantas em apenas dez 

dias a partir do seu aparecimento. Na safra 2002/03 no município de Campo Novo do Parecis - 

MT, a doença foi constatada quando a cultura estava no estádio fenológico R5.3, e em apenas uma 

semana provocou o desfolhamento completo das plantas. Na safra 2004/05 em algumas lavouras 

do Centro-Oeste brasileiro foram necessárias cinco aplicações de fungicidas. Juntamente com o alto 

custo, a baixa eficiência do controle químico da doença em condições climáticas desfavoráveis, bem 

como tecnologia inadequada de aplicação, e as conseqüentes perdas na produtividade são os 

principais agravantes. 

Alternativamente, Sinclair e Hartman (1995) destacam que o tratamento de sementes 

“per se” não pode ser considerado como uma forma efetiva para o controle direto do fungo 

causador da ferrugem em sementes de soja. A justificativa é o próprio modo de disseminação de 

P. pachyrhizi, que não ocorre por meio de sementes. Além disso, os uredósporos têm vida curta 

fora do tecido hospedeiro. Por outro lado, a equipe liderada pelo Pesquisador Dr. José Otávio 

Machado Menten – ESALQ/USP conduz projetos com o objetivo de testar a eficiência do 

tratamento de sementes de soja para o controle da ferrugem. Dissertações e teses estão em 

desenvolvimento sobre o assunto. 

De maneira geral, é pequeno o número de trabalhos relacionados a outros tipos de 

controle, a não ser por melhoramento genético para obtenção de cultivares resistentes. O motivo 

principal é a eficiência questionável destes métodos, além de representarem ónus adicionais nos 

custos de produção. Portanto, a resistência genética à ferrugem é economicamente, a maneira 

mais adequada para o controle da ferrugem.  

 

2.1.3 Genética e melhoramento da soja para resistência/tolerância à ferrugem 

 

O melhoramento genético da soja é responsável pela eliminação ou minimização dos 

danos causados por várias doenças. Abdelnoor et al. (2001); Yorinori e Kiihl (2001); Yorinori 

(2002); Fundação MT (2004), Embrapa Soja (2005a); Embrapa Soja, (2005b) e Fundação MT 

(2005) destacaram o cancro da haste, mancha olho de rã, os nematóides de cisto e de galhas como 

as principais doenças. O diferencial é a obtenção de resultados seguros e estáveis em curto, médio 

e longo prazos. Portanto, compete ao melhoramento genético produzir e fornecer as 

cultivares/sementes com tecnologia agregada e resistentes à ferrugem, representando menores 
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custos de produção e menor utilização de defensivos agrícolas. Desta forma, os benefícios ao 

meio ambiente e sociedade em geral são inquestionáveis. Para tanto, trabalhos e publicações 

relacionados à resistência genética da soja à ferrugem e às fontes dos genes que a conferem, são 

encontrados na literatura mundial e são, inclusive, o ponto de partida para as pesquisas visando 

resistência genética. 

Em curto prazo, a obtenção de cultivares com resistência vertical é a estratégia 

adequada. Fontes dos genes de resistência Rpp2 e Rpp4 foram identificadas e estão sendo 

utilizadas nos programas de melhoramento genético. Esta estratégia proporciona resultados 

rápidos, pois permite a transferência dos genes para cultivares elites por meio de 

retrocruzamentos. É possível que a primeira geração de cultivares resistentes chegue ao mercado 

brasileiro na safra 2008/09. 

Em médio e longo prazos as estratégias para o desenvolvimento de cultivares resistentes 

à ferrugem constam da identificação de novas fontes de genes de resistência e tolerância (MILES 

et al., 2006; LAPERUTA et al., 2006). A combinação destes no mesmo genótipo é fator chave na 

obtenção de cultivares resistentes, pois reúne a resistência vertical à tolerância/resistência parcial. 

Esta estratégia tem se tornado importante, pois Bonde et al. (2006) mostram claramente que o 

patógeno causador da ferrugem está mudando, tornando-se mais agressivo nos diferentes locais 

onde ocorre. Os autores compararam isolados coletados nos anos 70s com isolados coletados nos 

últimos anos. Nas condições brasileiras, a variabilidade patogênica da ferrugem já foi confirmada 

(KATO e YORINORI, 2006); CALGARO et al., 2006). 

Visando a tolerância e estabilidade da resistência à ferrugem, uma abordagem 

quantitativa que considera a produtividade de grãos relativa, pode ser a alternativa mais 

adequada, pois considera a resposta da planta na presença do patógeno (TSCHANZ et al., 1980; 

TAN et al., 1983; TSCHANZ e TSAI, 1983; ZAMBOLIM et al., 1983; HARTMAN et al., 1991; 

HARTMAN et al., 2005; BONDE et al., 2006; RACHID et al., 2006; UNFRIED, et al., 2006). 

Neste contexto e de acordo com o conceito de resistência parcial/tolerância, avaliações da 

produtividade relativa dos genótipos em condições de campo, comparando parcelas protegidas e 

não protegidas por fungicidas, são o indicativo de tolerância (UNFRIED, et al., 2006). Genótipos 

de soja tolerantes à ferrugem são aqueles que na presença de um estresse severo da doença, 

atingem níveis de produtividade aceitáveis economicamente (TSCHANZ e WANG, 1985; 

TSCHANZ e TSAI, 1983). Os mecanismos de tolerância à doença são variados. A presença de 
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pubescência e serosidade na folha são barreiras físicas para a deposição de esporos, bem como à 

manutenção de uma lâmina contínua de água sobre a folha, dificultando a germinação e a 

penetração das estruturas de reprodução do fungo. Genótipos com folhas coriáceas e maior 

concentração de lignina também são interessantes do ponto de vista morfológico da tolerância. 

Bergamin Filho (2006) destaca que os dois principais mecanismos de resistência 

genética da soja à ferrugem são um menor número de urédias por lesão e um menor número de 

espóros produzidos por urédia. Há, no entanto, questionamentos a este conceito com base em 

evidências experimentais (Dr. Carlos A. A. Arias, Embrapa Soja, comunicação pessoal) da 

existência de genótipos nos quais a produção de urédias e espóros é abundante, porém estes são 

de baixíssima viabilidade. Para programas de melhoramento genético, genótipos que apresentam 

este comportamento são os mais adequados. Em contrapartida, genótipos que produzem pequenas 

quantidades de esporos viáveis, juntamente com um maior número de urédias por lesão no 

decorrer do tempo, não são tão interessantes. As principais estratégias do patógeno para o rápido 

progresso da doença são o aumento no número de urédias no decorrer do tempo, e uma produção 

abundante de espóros por urédia. 

Estudos dos parâmetros monocíclicos conduzidos em casa de vegetação indicam que as 

combinações patógeno hospedeiro que resultam em reações do tipo “RB” (redish-brown) tendem 

a apresentar períodos latentes mais longos e taxas menores no aumento do número de pústulas 

quando comparadas com interações suscetíveis que resultam em reações do tipo “TAN” (palha) 

(HARTMAN et al., 2005; RACHID et al., 2006). 

A quantificação dos parâmetros monocíclicos aliada aos estudos de produtividade 

relativa permite caracterizar cultivares tolerantes, sendo ferramenta dos programas de 

melhoramento genético (MELCHING et al., 1979; BERGER et al., 1997). Por outro lado, estas 

variáveis estão mais intimamente relacionadas com a via horária de infecção, que segundo 

Bergamin Filho (2006), tem pouca significância epidemiológica para a ferrugem asiática da soja. 

Uma alternativa, portanto, é a quantificação da relação do número de urédias por lesão por um 

período, e o número de urédias por lesão após um período relativamente longo (MELCHING et 

al., 1979). Este parâmetro está diretamente relacionado à via anti-horária de infecção, que é para 

a ferrugem da soja o principal componente de sua epidemiologia, responsável por mais de 95% 

da severidade final da doença (BERGER et al, 1997). 
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Para contemplar o entendimento dos mecanismos de resistência/tolerância à ferrugem, 

estudos de mapeamento com marcadores moleculares podem ser úteis. As opções de marcadores 

disponíveis são as mais diversas e apresentadas por Ferreira e Grattapaglia (1998). Como prova 

da utilização desta ferramenta para estudar a genética da ferrugem, os dois únicos genes de 

resistência descritos até o momento, e que ainda conferem resistência à ferrugem no Brasil (Rpp2 

e Rpp4) já foram mapeados (SILVA et al., 2006a; SILVA et al., 2006b; COSTA et al., 2006). 

Nos Estados Unidos, o gene Rpp1 foi mapeado recentemente (HYTEN et al., 2007); além do 

mapeamento de um gene de resistência à ferrugem presente no genótipo Hyuuga (MONTEROS 

et al., 2007) (provável registro como PI 506764), que foi mapeado no mesmo grupo de ligação 

(C2) (CREGAN et al., 1999) e região cromossômica delimitada pelos mesmos microssatélites, do 

gene de resistência mapeado por Brogin (2005), no Brasil, com a (s) primeira (s) raça (s) de 

ferrugem que apareceu (ram) no Brasil entre 2000/01 e 2002/03. As suspeitas apontam que este 

gene é o Rpp3. 

Estudos genéticos que envolvem experimentação de campo, avaliações de casa-de-

vegetação e marcadores moleculares são a maneira mais adequada para entender os mecanismos 

genéticos da resistência/tolerância da soja à ferrugem, garantindo maior agilidade no 

descobrimento de novos genes de resistência. 

 

2.1.3.1 Fontes de genes e melhoramento visando resistência à ferrugem 

 

2.1.3.1.1 Identificação de genes de resistência específica à ferrugem 
 

A agressividade da ferrugem leva à necessidade da obtenção de cultivares com alta 

resistência e boa produtividade, as quais ainda não estão disponíveis em nível comercial. Uma 

das principais estratégias é a avaliação do germoplasma disponível, seguida de cruzamentos de 

acessos resistentes de potencial produtivo insatisfatório até o momento, com cultivares de soja de 

alta produtividade. Para atender a esta exigência e tornar o processo mais eficiente, trabalhos 

presentes na literatura apresentam fontes potenciais de resistência para programas de 

melhoramento genético. Estas são introduções de plantas (PIs), porém, em função de seu menor 

potencial produtivo, é necessário introduzí-las nos programas de melhoramento genético de 

forma gradativa, geralmente por meio de retrocruzamentos, ou seja, em programas de pré-

melhoramento. 
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2.1.3.1.2 Resistência genética à Phakopsora pachyrhizi 
 

Estão referenciados até o momento na literatura, para a ferrugem asiática, quatro genes 

de resistência dominantes e independentes: Rpp1 (PI 200692), Rpp2 (PI 230970), Rpp3 (PI 

462312) e Rpp4 (PI 459025) (BROMFIELD e HARTWIG, 1980; McLEAN e BYTH, 1980; 

HARTWIG e BROMFIELD, 1983; HARTWIG, 1986). Três linhagens de G. max, Tainung #4, PI 

459024 e PI 459025 e uma linhagem de G. soja (PI 339871) parecem ter genes específicos 

adicionais para resistência (McLEAN e BYTH, 1980; HARTWIG e BROMFIELD, 1983). Há, 

no entanto, evidências experimentais de novos genes e estudos detalhados estão sendo 

conduzidos para confirmar estes resultados. 

Os progressos no descobrimento de genes para resistência à ferrugem são consideráveis e 

sempre relacionados a estudos sobre a resistência específica. McLean e Byth (1980) mostraram que 

o gene de resistência dominante presente na PI 200492, Tainung #3 e Tainung #4 era o mesmo. No 

entanto, observando que PI 200492 e Tainung #3 eram suscetíveis a uma nova raça de ferrugem, 

mas Tainung #4 era resistente, sugeriram que haveria um gene ou genes adicionais para resistência 

em Tainung #4. O gene de resistência na PI 200492 foi designado Rpp1 (McLEAN e BYTH, 1980). 

Outro gene de resistência foi identificado na PI 230970 e PI 230971 por Bromfield e Hartwig 

(1980), sendo denominado Rpp2. 

Estudos complementares conduzidos por Hartwig e Bromfield (1983) identificaram um 

gene dominante para resistência na PI 462312 (Ankur) e elucidaram a relação entre os genes 

específicos de resistência nas cultivares Ankur, PI 200492 e PI 230970. Cada cultivar carregava 

um gene dominante diferente para resistência e estes genes estavam localizados em locos 

diferentes. As designações dos genes de resistência são Rpp1, Rpp2 e Rpp3, respectivamente, na 

PI 200492, PI 230970 e PI 462312. Além destes, um quarto gene de resistência foi identificado 

por Hartwig (1986) na PI 459025 sendo denominado Rpp4. 

Há mais algumas fontes de resistência referenciadas na literatura. Singh et al. (1974) 

descreveram como resistentes, as introduções PI 200465, PI 200466, PI 200477, PI 200490, PI 

200492 (Rpp1) e PI 200468. Sinclair (1975) considerou três fontes de resistência vertical: PI 

200490 e PI 200492 (Rpp1), PI 230970 (Rpp2), além da cultivar Ankur (PI 462312, Rpp3), 

proveniente da Índia. De acordo com Bromfield (1976), as introduções PI 200499 e PI 200492 

(Rpp1), são resistentes à ferrugem da soja e foram utilizadas em programas de melhoramento em 
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Taiwan e na Austrália. Bernard et al. (1991) liberou três isolinhas de Williams 82 com resistência 

à ferrugem para a pesquisa: L85-2378 (Rpp1), L86-1752 (Rpp2) e L87-0482 (Rpp4). Hartwig 

(1986) identificou como fonte de resistência a linhagem D86-8286 e uma segunda linhagem, que 

teve como doadora do gene Rpp4 a PI 459025. 

Shanmugasundaram, citado por Bromfield (1976), ao inocular diversas cultivares 

selecionou como resistentes as seguintes: HS-1, KS-535, R-10, 66-G-3, PI 220492, KS-482, 

Hardee, Tainung #4, Yagi-1, Shiro Daizu, Higo Daizu, Shing-2, Aochi, Shakkin Nashi, Kairyon 

Shimore, Bansei e Kuro Daizu. 

Genes para resistência à ferrugem também foram encontrados em espécies perenes 

selvagens e no subgênero Glycine. Estas são citadas como fontes riquíssimas de alelos de 

interesse agronômico não mais presentes nas espécies cultivadas. Entre elas, quatro espécies do 

gênero Glycine, nativas da Austrália, G. clandestina, G. canescens, G. tabacina e G. tomentella 

foram avaliadas como altamente resistentes e consideradas fontes potenciais de genes de 

resistência para transferência para a soja cultivada, uma vez que cruzamentos interespecíficos são 

possíveis (BURDON e MARSHALL, 1981; BURDON, 1988; SCHOEN et al., 1992). Segundo 

Jarosz e Burdon, 1990, citados por Vello et al. (2002), um único gene para resistência à P. 

pachyrhizi foi identificado em G. argyrea. 

Por outro lado, dados obtidos pelo Asian Vegetable Research and Development Center 

(AVRDC) - Taiwan em 1985 sugerem que as raças predominantes de ferrugem são complexas e 

possuem fatores de virulência múltiplos para compatibilidade da maior parte das linhagens. Yeh 

(1983) identificou três raças entre 50 culturas monospóricas, utilizando um grupo de cinco 

cultivares/linhagens diferenciadoras. Yamaoka et al. (2002) coletaram durante cinco anos, 45 

isolados de P. pachyrhizi em diversas localidades do Japão, dos quais foram identificadas 18 

raças patogênicas. No Brasil, Kato e Yorinori (2006) e Calgaro et al. (2006) confirmaram, 

respectivamente, a existência de diferentes raças e a variabilidade genética da ferrugem. Além 

disso, pelo menos uma raça de ferrugem de Taiwan foi reportada ter três genes para virulência 

(BROMFIELD, 1981; BROMFIELD e MELCHING, 1982). A presença destas raças complexas 

limitaria a efetividade da resistência específica e, portanto, há necessidade da identificação e 

caracterização de outras formas de resistência ou tolerância que possam minimizar as perdas 

provocadas pela ferrugem (TSCHANZ e SHANMUGASUNDARAM, 1984). 
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A ocorrência de genes múltiplos para virulência em P. pachyrhizi não é usual, pois 

linhagens de soja que possuem mais de um gene específico para resistência ainda não são 

conhecidas. A presença de genes múltiplos de virulência na população do patógeno e a ausência de 

múltiplos genes de resistência específica no hospedeiro fornecem uma vantagem competitiva ao 

patógeno. Então, técnicas de rotação e piramidização de genes de resistência específicos podem ser 

inefetivas, pois os patógenos parecem reter e/ou gerar genes de virulência desnecessários em altas 

freqüências (TSCHANZ, 1984). No entanto, Kilen (1997) realizou um trabalho com o objetivo de 

transferir o gene Rpp4 da linhagem PI 459025 para um genótipo melhor adaptado, obtendo uma 

linhagem com produtividade e resistência satisfatórias. 

Estudos recentes (HARTMAN et al., 2005; MILES et al., 2005; BONDE et al., 2006; 

MILES, 2006; TOLEDO, 2006) mostram apenas resultados da identificação de fontes de genes 

de resistência à ferrugem; informações novas a respeito dos genes e/ou novos genes presentes nas 

respectivas fontes ou introduções em estudo, ainda são incipientes, porém são de importância 

inquestionável para o progresso da obtenção da resistência duradoura. 

 

2.1.3.2 Melhoramento visando resistência e tolerância à ferrugem 

 

2.1.3.2.1 Resistência vertical e multilinhas 
 

Vello et al. (2002) relata vários trabalhos e a importância da resistência vertical da soja à 

ferrugem (BROMFIELD e HARTWIG, 1980; BROMFIELD e MELCHING, 1982; HARTWIG, 

1986; HARTWIG e BROMFIELD, 1983; McLEAN e BYTH, 1980). Segundo o que Vello et al. 

(2002) descreveram a partir destes trabalhos, a resistência genética vertical foi introduzida por 

melhoramento convencional em várias linhagens de soja em Taiwan, utilizando os quatro genes 

principais de resistência; mas, no período de uma safra esta foi quebrada, ou seja, o patógeno 

produziu novas raças virulentas. Portanto, a resistência vertical não foi uma forma estável de 

resistência, pois foi quebrada quando ocorreram mutações no patógeno.  

Levando em conta este problema, Vello et al. (2002) propuseram uma estratégia 

dinâmica para aproveitamento dos genes principais de resistência, representada pelo 

desenvolvimento de multilinhas. Uma multilinha é formada por uma mistura de sementes de 

isolinhas (ou quase-isolinhas), cada uma delas contendo um dos genes de resistência. As isolinhas 
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são comumente obtidas por meio de retrocruzamentos, utilizando-se uma cultivar elite como 

genitor recorrente, e as diferentes fontes de genes de resistência como genitores doadores. 

 

2.1.3.2.2 Resistência parcial à ferrugem 
 

Alternativamente, a exploração da resistência parcial é opção viável à obtenção de 

resistência duradoura. Linhagens com resistência parcial foram identificadas e caracterizadas com 

base no período latente e no número de urédias por lesão, ou considerando o desenvolvimento 

lento da doença (TSCHANZ et al., 1980; ZAMBOLIM et al., 1983; HARTMAN et al., 1991). O 

impedimento principal para o desenvolvimento de linhagens com reduzida taxa de 

desenvolvimento de ferrugem têm sido o processo de avaliação de genótipos de populações 

segregantes e/ou acessos com diferentes períodos de maturação (HARTMAN et al., 1997). Além 

das diferenças fisiológicas, há diferenças nas condições ambientais, pois as plantas amadurecem 

em diferentes períodos de tempo, sem considerar as interações dos genótipos e do patógeno com 

o ambiente. 

O tempo relativo de vida (relative life time – RLT) é utilizado para corrigir parcial ou 

completamente as diferenças nas taxas de desenvolvimento da ferrugem em função da variação 

no período de maturação dos genótipos de soja (TSCHANZ et al., 1982). Outro impedimento é a 

identificação e quantificação da resistência do tipo taxa reduzida de desenvolvimento da doença e 

a ineficiência da resistência raça-específica. Estes fatos conferem a necessidade do 

desenvolvimento de metodologias específicas para a avaliação da soja para tolerância à ferrugem 

(TSCHANZ e TSAI, 1983). 

 

2.1.3.2.3 Tolerância à ferrugem e seleção recorrente 
 

Considerando que a tolerância à ferrugem seja condicionada por poligenes com efeitos 

pequenos e cumulativos, portanto, uma situação de resistência horizontal (VELLO et al. 2002; 

PIEROZZI, 2007), uma estratégia de melhoramento a médio e longo prazo seria o uso da seleção 

recorrente (VELLO et al. 2002). Entre os diferentes sistemas de seleção recorrente, consideram-

se as seguintes etapas em cada ciclo: a) seleção de vários (três ou mais genitores) para tolerância 

à ferrugem, para alta produtividade de grãos e para caracteres adaptativos; b) três gerações de 

recombinação, com cruzamentos entre os genitores e, após, entre plantas F1, obtendo-se 
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cruzamentos múltiplos; c) avanço das gerações de endogamia até a geração F4 pelos métodos 

SSD (Single Seed Descent), SHDT (Single Hill Descent Thinned) ou amostra (bulk) dentro de 

famílias (pure-line family); d) testes e seleção de linhagens para tolerância à ferrugem, para alta 

produtividade e para caracteres adaptativos. 

Uma estratégia de melhoramento visando tolerância à ferrugem envolve avanço das 

gerações iniciais pelos métodos da população (Bulk) ou SSD (Single Seed Descent), realizando-

se seleção apenas para genótipos com características agronômicas desejáveis; avanço de gerações 

intermediárias para seleção de genótipos tolerantes à ferrugem com sementes colhidas em bulk 

dentro de famílias; e, avanço das gerações finais para seleção de genótipos com taxas reduzidas 

de infecção, tolerância e características agronômicas (TSCHANZ et al., 1984, citados por 

VELLO et al., 2002). Utilizando este procedimento de seleção, linhagens de soja foram avaliadas 

e selecionadas em experimentos para avaliação de tolerância à ferrugem em Taiwan e na 

Tailândia, porém com resultados não muito satisfatórios (NUNTAPUNT et al., 1984; TSCHANZ 

et al., 1985). 

O uso de seleção recorrente é recomendado por estabelecer diferentes combinações entre 

alelos múltiplos, aumentar a variância genética aditiva e originar diversas combinações 

epistáticas entre os poligenes envolvidos no controle da tolerância à ferrugem, da produtividade 

de grãos e dos caracteres adaptativos. Por conseqüência, ocorre um aumento da variância 

genética epistática do tipo aditivo x aditivo, um acúmulo de progressos genéticos em ciclos 

sucessivos de seleção recorrente como resultado dos incrementos nas variâncias genéticas aditiva 

e epistática nas populações de soja (VELLO et al., 2002). 

 

2.1.4 Perspectivas futuras do melhoramento genético visando resistência e/ou tolerância à 

ferrugem 

 

A ferrugem asiática (P. pachyrhizi) é, no momento, o desafio dos programas de 

melhoramento genético de soja no Brasil, pela sua importância econômica e agressividade, 

acumulando até o momento, prejuízos de US$ 9.9 bilhões (KATO e YORINORI, 2006; EMBRAPA 

SOJA, 2007). O objetivo principal no processo de lançamento de cultivares resistentes é a 

manutenção da doença em um limiar abaixo dos níveis de dano econômico. 
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Um estudo divulgado por Kuchler et al. (1984), citado por Vello et al. (2002), que 

realizaram uma análise das conseqüências econômicas caso uma raça virulenta de P. pachyrhizi se 

estabelecesse nos EUA, chegaram à conclusão de que as perdas para a economia americana 

excederiam US$ 7.2 bilhões por ano. Até o final de novembro de 2006, quase no encerramento da 

safra de soja nos Estados Unidos, a ferrugem foi constatada em aproximadamente 260 municípios de 

14 estados daquele país. Illinois, estado expressivo na produção de soja, estava livre da doença até o 

mês de outubro de 2006. No entanto, a partir do mês de novembro do mesmo ano, foram constatados 

vários focos de ferrugem naquela região, o que significa que o patógeno está se disseminando 

também nos Estados Unidos (CHECK BIOTECH.ORG, 2006) e não está concentrado apenas na 

região mais ao sul, onde teoricamente, as condições ambientais são mais adequadas para seu 

desenvolvimento. 

Como a ferrugem é um desafio para a sojicultura brasileira, quando do seu surgimento 

na safra 2000/01, trabalhos visando o desenvolvimento de variedades comerciais resistentes ou 

genótipos tolerantes/resistentes para utilização em programas de melhoramento genético, 

começaram a ser conduzidos no inverno de 2001 (FUNDAÇÃO MT, 2004; FUNDAÇÃO MT, 

2005). A fonte de resistência encontrada era oriunda da cultivar FT-2, e vários genótipos 

descendentes desta mostraram-se resistentes, entre eles BRS 134, BRSMS Bacuri, KIS 601 e CS 

201. As fontes clássicas que carregam os genes de resistência dominantes descritos na literatura, 

PI 200492 (Rpp1), PI 230970 (Rpp2), Ankur (Rpp3) e PI 459025 (Rpp4) também apresentaram 

reação de resistência (lesões do tipo RB). Algumas linhagens foram identificadas como 

resistentes com comportamento semelhante a FT-2 e foram testadas a campo no verão de 2002/03 

no Estado do Mato Grosso, quando se mostraram suscetíveis, apresentando lesões do tipo TAN 

com abundante esporulação. Ficou claro que uma nova raça de ferrugem estava presente no 

Brasil Central. 

A partir deste momento, foram realizadas inoculações em condições de casa-de-

vegetação em Rondonópolis com isolados do fungo provenientes do município de Campo Novo 

do Parecis - Mato Grosso e foram avaliados genótipos com diferentes genes de resistência. Após 

a avaliação, verificou-se que os genótipos que continuavam resistentes apresentavam um dos 

genes de resistência Rpp2 ou Rpp4, e aqueles que se mostraram suscetíveis, entre eles as 

cultivares anteriormente resistentes, possuíam os genes Rpp1 e Rpp3. Portanto, de uma safra para 

outra surgiu uma nova raça do fungo e a resistência destes genes foi quebrada. No entanto, 
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utilizando a mesma série diferencial em Londrina - Paraná e inoculando com isolados obtidos no 

Estado do Paraná, não foi verificada a quebra da resistência. Portanto, a raça presente no Paraná 

na safra 2002/03 ainda se comportava de modo semelhante à da safra 2001/02, mas totalmente 

distinta da raça do Mato Grosso (FUNDAÇÃO MT, 2004; FUNDAÇÃO MT, 2005). A partir de 

2003/04, o comportamento do fungo da região sul do país e do cerrado tornou-se semelhante na 

agressividade. Porém, diferentes raças do patógeno ocorrem no Brasil; Kato e Yorinori (2006) 

comprovaram o fato avaliando séries diferenciadoras de soja para a ferrugem. Dos genes de 

resistência à doença descritos na literatura até o momento, apenas as fontes dos genes Rpp2 e 

Rpp4 estão mantendo a resistência à doença na safra atual (2006/07). 

Para fins de melhoramento visando resistência à doença, os programas de melhoramento 

estão utilizando as cultivares e genótipos que apresentam reação do tipo castanho-avermelhada 

(RB), independentemente da severidade da doença. A seleção é feita sob elevada pressão de 

inóculo em casa-de-vegetação. No entanto, o número de genótipos resistentes à ferrugem no 

Brasil é extremamente pequeno; como o fungo pode continuar a desenvolver diferentes raças, a 

resistência genética vertical é pouco duradoura e poderá ser quebrada em pouco tempo, pois a 

variabilidade genética da ferrugem já foi confirmada no Brasil (KATO e YORINORI, 2006; 

CALGARO et al., 2006). Linhagens em avaliação nos programas de melhoramento apresentam 

diferentes níveis de tolerância ou suscetibilidade à doença. A alternativa, por conseqüência, é a 

identificação de genótipos com resistência genética horizontal ou tolerância, aliando-a à 

resistência vertical, visando estabilidade e durabilidade da resistência. 

Em médio e longo prazos, as tecnologias de marcadores moleculares serão mais uma 

ferramenta importante para auxiliar no entendimento da genética da soja envolvida na 

resistência/tolerância à ferrugem. A saturação de mapas genéticos com informações de diferentes 

marcadores moleculares permitirá identificar regiões específicas do DNA, mapear genes e/ou 

QTLs associados à resistência, além da clonagem de genes para estudos de expressão gênica e 

aplicação no melhoramento genético de plantas. Genes “R” - grupos de genes que atuam na 

resistência completa a doenças - são o enfoque em estudos de resistência genética a doenças. 

Segundo Li et al. (2006) e Eckardt (2002), os genes “R” além de responsáveis pela resistência, 

também estão envolvidos nas reações de tolerância. 

A aplicabilidade destas informações em programas de melhoramento genético de soja 

depende ainda de vários fatores. As informações disponíveis na literatura relacionadas à 
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tolerância da soja à ferrugem, por exemplo, são o ponto de partida para a maior parte dos 

programas de melhoramento genético, mas são ainda incipientes ou quase que inexistentes. 

Dentre os trabalhos, há um bom número que descrevem como são realizadas as buscas e a 

identificação de fontes de genes de resistência. Outros, mostram a eficiência de fungicidas para o 

controle da ferrugem, embora o limiar de dano econômico da doença ainda não seja bem 

conhecido. Práticas de manejo são apresentadas, mas nenhuma destas medidas é tão eficiente 

quanto as vantagens da resistência genética. A resistência genética vertical, como já discutido, 

apresenta seus riscos e a tolerância surge como alternativa. Para o trigo e aveia, trabalhos de 

tolerância às respectivas ferrugens foram desenvolvidos e continuam em andamento, porém a 

agressividade da doença nestas espécies é menor em relação à ferrugem da soja, e representa 

portanto, uma realidade completamente diferente. 

Para a cultura da soja são apresentadas as vantagens da exploração da tolerância 

genética à ferrugem (TSCHANZ e TSAI, 1983; VELLO et al., 2002, TOLEDO et al., 2004), mas 

nenhum destes trabalhos apresentou uma metodologia que pode ser utilizada para identificar 

fontes de variabilidade genética para tolerância. Os autores comentam apenas a possibilidade da 

utilização de experimentos/ensaios de fungicidas como ferramenta auxiliar no processo de 

seleção. Tschanz e Wang (1985) afirmaram que a avaliação da produtividade relativa é a melhor 

e a mais confiável maneira para identificar cultivares e/ou linhagens tolerantes à ferrugem. Os 

mesmos autores discutem que a avaliação da severidade nestes casos é apenas um indicativo, 

todavia de grande importância para trabalhos que buscam a identificação de fontes de resistência. 

Os trabalhos de tolerância à ferrugem devem sempre ser desenvolvidos em condições de campo, 

onde a doença ocorre espontaneamente e permite que os genótipos expressem seu potencial 

genético para a tolerância no decorrer do tempo. 

Experimentos de fungicidas foram utilizados como ferramenta para identificar cultivares 

de soja com uma possível tolerância à ferrugem (OLIVEIRA et al., 2005). A PG relativa foi 

utilizada como parâmetro para avaliar a tolerância, comparando parcelas de uma mesma cultivar, 

com controle total das doenças e parcelas com controle das DFC; assim, foi isolado apenas o 

efeito ferrugem. Os autores concluíram que a metodologia foi eficaz para diferenciar as 

cultivares, embora não tenham identificado nenhuma cultivar tolerante à ferrugem. Com os 

resultados, os autores não puderam inferir sobre a relação entre a tolerância à ferrugem e a 

tolerância para DFC. 
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A interação da fitopatologia com o melhoramento genético é cada vez mais necessária, 

principalmente porque há evidências experimentais (Dr. Romeu Kiihl, TMG - Tropical 

Melhoramento & Genética) de uma provável associação entre tolerância à ferrugem e doenças de 

final de ciclo, bem como resistência ao nematóide de cisto da soja. Ainda não há trabalhos 

científicos que comprovam o fato, mas as evidências experimentais apontam para a existência 

desta associação. Uma provável justificativa para a ausência destes trabalhos, é a ampla utilização 

de fungicidas na soja, os quais controlam geralmente, todas as doenças fúngicas e foliares, alguns 

com maior e outros com menor eficiência, de acordo com o princípio ativo. Na ausência de 

estudos específicos que aliam genética e fitopatologia, determinadas conclusões relativas às 

associações entre resistências e/ou tolerâncias às diferentes doenças não foram obtidas até o 

momento, ou ficaram comprometidas. 

Cabe aos melhoristas associar adequadamente todas estas informações, utilizar as 

diferentes estratégias disponíveis e desenvolver novas. Os desafios dos programas de 

melhoramento genético de soja são o lançamento de cultivares de soja resistentes/tolerantes à 

ferrugem e às demais doenças e pragas, além de disponibilizar cultivares adaptadas às mais 

diferentes regiões agroecológicas que ainda se tornarão importantes. O fundamental, porém, é a 

consciência de que nada substitui as avaliações realizadas em condições de campo e casa-de-

vegetação. As novas e modernas técnicas da biologia molecular são ferramentas auxiliares nos 

programas de melhoramento genético clássico, tornando-os ainda mais ágeis e eficientes no 

entendimento dos mecanismos genéticos envolvidos nas características de interesse. 

 

2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Considerações gerais e material genético utilizado na pesquisa 

 

O Setor de Genética Aplicada às Espécies Autógamas (SGAEA) do Departamento de 

Genética da ESALQ/USP conduz um programa para ampliação da base genética e melhoramento da 

soja, com diferentes subprogramas/linhas de pesquisa, a saber: soja tipo alimento, adequada para 

consumo humano direto; teor de óleo e proteína; produtividade de grãos; resistência a doenças como 

podridão vermelha das raízes, cancro da haste e nematóide de cisto; resistência a pragas, insetos 

mastigadores e insetos sugadores. 
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Os genótipos em estudo foram e continuam sendo obtidos por meio de cruzamentos 

biparentais na sua maior parte, e alguns em cruzamentos quádruplos e óctuplos, em esquemas de 

dialelos completos, parciais ou circulantes, dentro de sistemas de seleção recorrente. As gerações 

segregantes e de endogamia são conduzidas por meio de diferentes métodos de condução de 

populações segregantes e estão nas mais diversas gerações filiais. As avaliações das características 

agronômicas de interesse são realizadas em condições de campo em três locais administrados pelo 

Departamento de Genética da ESALQ/USP, no município de Piracicaba - SP: Estação 

Experimental Anhembi, Sede - ESALQ e Areão. 

A ferrugem foi constatada pela primeira vez em Piracicaba - SP no ano agrícola 

2003/04. Na oportunidade estavam em avaliação em Anhembi, ESALQ e Areão, 

aproximadamente 1600 linhagens experimentais (linhagens) provenientes das diferentes linhas de 

pesquisa do SGAEA; na ocasião, optou-se por não realizar o controle químico da doença e, 

assim, aproveitar a fonte de inoculação natural severa para promover seleção das linhagens 

resistentes/tolerantes. Esta estratégia foi possível em razão da existência de sementes 

remanescentes de todas as linhagens na câmara fria e seca. Estas 1600 linhagens já haviam sido 

avaliadas para produtividade de grãos, ciclo, valor agronômico, acamamento e altura da planta na 

maturidade, nos quatro anos agrícolas anteriores ao ano do surgimento da ferrugem, ou seja, de 

1999/00 a 2002/03. De acordo com o conceito de tolerância (TSCHANZ e WANG, 1985; 

TSCHANZ e TSAI, 1983), a produtividade relativa dos quatro anos iniciais versus a 

produtividade no ano da ferrugem foi utilizada como indicadora da tolerância. Portanto, a partir 

das 1600 linhagens que estavam em avaliação foram selecionadas as 60 melhores para 

produtividade de grãos e tolerância à ferrugem, pois elas mantiveram um diferencial positivo 

mínimo de 10% acima da média das melhores testemunhas do conjunto experimental 

correspondente, no ano da ferrugem. Foram considerados ainda os resultados de acamamento, 

valor agronômico, altura da planta na maturidade e ciclo. 

Os genótipos utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa compreendem as 60 

linhagens selecionadas em 2003/04 e discriminadas na tabela 1. Conforme as respectivas 

genealogias, nenhuma delas possuía genes principais de resistência à ferrugem, permitindo isolar 

os efeitos de tolerância, condicionada pela ação de poligenes com efeitos pequenos e 

cumulativos. No entanto, dentre as linhagens selecionadas, algumas possuem na sua genealogia 



 

 

38

genitores com genes de resistência ao nematóide de cisto da soja (Heterodera glycines), a insetos 

e à podridão vermelha das raízes (Fusarium solani). 

 

2.2.2 Caracterização dos ambientes experimentais, preparo do solo e tratos culturais 

 

Os experimentos foram conduzidos nos anos agrícolas 2004/05 e 2005/06 nos locais 

administrados pelo Departamento de Genética da ESALQ/USP: Estação Experimental Anhembi 

(ANH), Sede - ESALQ (ESA) e Areão (ARE). Todos estão localizados no município de Piracicaba - 

SP. O local Anhembi possui solo do tipo aluvial distrófico, textura médio-arenosa e relevo plano; 

localiza-se aproximadamente a 60 Km da sede da ESALQ/USP. O local Sede - ESALQ possui solo 

do tipo terra roxa estruturada, textura argilosa, relevo ondulado e situa-se dentro da sede da 

ESALQ/USP. O local Areão possui solo do tipo podzólico vermelho-amarelo distrófico, textura 

médio-argilosa, relevo do tipo ondulado, localizado na Fazenda Areão, situada a 5 Km da sede da 

ESALQ/USP. 

As coordenadas geográficas do município de Piracicaba são 22º42´30” de latitude Sul e 

47º39´00” de longitude Oeste, e uma altitude média de 546 m acima do nível do mar. O clima da 

região é do tipo subtropical úmido - Cwa, conforme classificação de Köppen, com verão chuvoso 

e inverno seco e precipitações médias anuais de 1230 mm; as temperaturas médias mensais 

variam de 25,4 ºC no verão a 17,9 ºC no inverno, com média anual de 21,6 ºC (LES-

ESALQ/USP, 2006). 

A acidez do solo das três áreas experimentais foi neutralizada com aplicações de calcário 

dolomítico, seguindo as recomendações técnicas (RECOMENDAÇÕES DE ADUBAÇÃO E 

CALAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, 1996). No período da entressafra, foi cultivada 

aveia (Avena strigosa Sckeb) a qual foi incorporada ao solo visando maior uniformidade deste. O 

preparo do solo para os dois anos agrícolas foi similar para todos os experimentos e áreas 

experimentais; foram realizadas uma aração e duas gradagens. A adubação mineral utilizada foi da 

fórmula 4-20-20, nas proporções respectivas de NPK de acordo com as recomendações técnicas 

(RECOMENDAÇÕES DE ADUBAÇÃO E CALAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, 

1996) para cada local e ano agrícola. Foram aplicados herbicidas pré e pós-emergentes, de acordo 

com a necessidade, para o controle de plantas daninhas. Logo após a semeadura e durante o ciclo de 
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desenvolvimento da cultura, quando necessário, utilizou-se irrigação suplementar em sistema de 

aspersão, principalmente nas fases de florescimento e granação. 

Foram realizados o controle de pragas, lagartas desfolhadoras (Anticarsia gemmatalis) e 

percevejos sugadores (Euschistus heros, Piezodorus guildinii e Nezara viridula) com o uso de 

inseticidas, sempre que necessário para todos os experimentos e anos agrícolas. O controle de 

doenças foi realizado de forma particular para cada experimento, de acordo com os respectivos 

tratamentos e metodologias, item 2.2.3. 

 

2.2.3 Metodologia para determinação da tolerância à ferrugem e seleção de genótipos 

tolerantes 

 

Os objetivos deste trabalho foram: a) avaliar estratégias de seleção de genótipos de soja 

tolerantes à ferrugem, utilizando a produtividade de grãos relativa como parâmetro de seleção; b) 

possíveis associações entre tolerância à ferrugem e outras doenças, com destaque para as DFC. 

Para tanto, foi necessário isolar também o efeito das DFC que, apesar de facilmente controláveis 

por fungicidas, podem confundir ou mascarar os resultados do isolamento do efeito da ferrugem. 

Sendo assim, as linhagens estudadas neste trabalho foram avaliadas em três experimentos com 

fungicidas, como segue: 

a) Controle: sem aplicação de fungicidas; 

b) Derosal 500 SC (Carbendazim, 500 g/L; Bayer): utilizado para o controle das doenças do 

complexo “doenças de final de ciclo - DFC” da soja (crestamento foliar de cercospora 

(Cercospora kikuchii T. Matsu e Tomoyasu) e mancha parda (Septoria glycines Hemmi.)), 

exceto a ferrugem; 

c) Impact (Flutriafol, 125 g/L; Cheminova): utilizado para o controle das doenças do complexo 

“doenças de final de ciclo – DFC”, incluindo a ferrugem. Este fungicida foi utilizado, pois até 

então era eficiente para o controle das DFC e ferrugem da soja (Lote FMC 0130-04-2000). 

Estes experimentos foram definidos considerando que o contraste Derosal versus 

Controle indicaria o efeito das DFC exceto a ferrugem, sobre a produtividade e outras 

características em avaliação. O contraste Impact versus Controle estimaria o efeito das DFC, 

incluindo a ferrugem. Já o contraste Impact versus Derosal, determinaria o efeito isolado da 

ferrugem. 
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Esta metodologia foi adotada para as avaliações e seleção das linhagens tolerantes à 

ferrugem nos dois anos agrícolas 2004/05 e 2005/06, nos quais os experimentos foram 

conduzidos no município de Piracicaba-SP, nos três locais anteriormente descritos. Todos os 

detalhes relativos à experimentação, realizados nos respectivos locais e anos agrícolas estão 

discriminados no item 2.2.4. A análise dos dados para a posterior seleção de linhagens tolerantes 

à ferrugem, foi realizada de acordo com metodologia descrita no item 2.2.6 (material e métodos) 

e subitens seguintes. 

 

2.2.4 Instalação e descrição dos experimentos nos anos agrícolas 2004/05 e 2005/06 

 

2.2.4.1 Ano 2004/05 

 

Conforme relatado anteriormente, as 60 linhagens selecionadas para o início dos 

trabalhos, foram dispostas no campo em 2004/05 em três experimentos (Controle, Derosal e 

Impact). Em cada um dos experimentos foi utilizado o delineamento experimental de blocos ao 

acaso com duas repetições estratificadas em cinco conjuntos experimentais com quatro 

testemunhas comuns aos conjuntos. Doze linhagens mais as quatro testemunhas estavam 

dispostas aleatoriamente dentro de cada um dos conjuntos. As cultivares BR-16 (ciclo precoce), 

FT-2000 (ciclo médio), IAC-100 (ciclo médio) e Conquista (ciclo tardio) foram as testemunhas 

utilizadas para as comparações do número de dias para a maturidade, peso de mil sementes e 

produtividade de grãos. Como até então não haviam cultivares de soja comercialmente 

recomendadas com níveis adequados de tolerância à ferrugem, foram escolhidos bons padrões de 

produtividade de grãos. Por conseqüência, as linhagens “tolerantes” seriam aquelas que 

apresentassem níveis de produtividade superiores às testemunhas, e tivessem um bom 

desempenho nos contrastes entre os experimentos de fungicidas, nos quais foi possível isolar os 

efeitos da ferrugem e das DFC. 

As parcelas experimentais foram representadas por quatro fileiras de 5m x 0,5m; a área 

útil compreendeu 4m2 que correspondem aos 4,0 metros centrais das duas fileiras intermediárias 

de cada parcela. 

As aplicações dos fungicidas para o controle das doenças em cada um dos respectivos 

experimentos (Derosal e Impact) foram preventivas, aproximadamente cinco dias antes da fase 
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fenológica R1 da escala de Fehr e Caviness (1977). Foi adotado o critério de aplicação preventiva 

dos fungicidas, em função da constatação de alguns focos de ferrugem no Estado de São Paulo, 

porém ainda não reportada nos experimentos ou na região de Piracicaba. 

Para a avaliação da reação dos genótipos (linhagens e testemunhas) à ferrugem, não foi 

realizada a inoculação nos experimentos Derosal e Controle, pois a doença surgiu 

espontaneamente a partir do estádio R2, e após alguns dias foi constatada em todas as parcelas. 

Os fungicidas foram re-aplicados nos respectivos experimentos de acordo com as recomendações 

técnicas, e foram realizadas um total de três aplicações. 

Com os resultados provenientes destes experimentos, e a partir das 60 linhagens, foram 

selecionadas as 26 melhores (tabela 2) que continuaram a ser avaliadas para tolerância à ferrugem 

em 2005/06. 

 

2.2.4.2 Ano 2005/06 

 

Em 2005/06 foram avaliadas as 26 linhagens discriminadas na tabela 2, selecionadas de 

acordo com os resultados obtidos no ano agrícola 2004/05. As 26 linhagens foram dispostas no 

campo em três experimentos (Controle, Derosal e Impact). Foi utilizado o delineamento de 

blocos ao acaso com três repetições estratificadas em dois conjuntos experimentais e três 

testemunhas comuns aos conjuntos experimentais, de forma que em cada conjunto havia 13 

linhagens e três testemunhas. As testemunhas foram BR-16 (ciclo precoce), BRS-232 (ciclo 

precoce) e IAC-100 (ciclo médio). Novamente foram utilizados bons padrões de produtividade de 

grãos e ciclo, pela ausência de cultivares de soja recomendadas comercialmente, e com boa 

tolerância à ferrugem. 

Os experimentos foram instalados segundo este procedimento em três locais (Anhembi, 

ESALQ e Areão), com as respectivas semeaduras realizadas nos dias 08, 16 e 22 de novembro de 

2005. As parcelas experimentais foram representadas por quatro fileiras de 5m x 0,5m e a área 

útil compreendeu 4,0 m2, que correspondem aos 4,0 metros centrais das duas fileiras 

intermediárias da parcela. As aplicações dos fungicidas para o controle das doenças em cada um 

dos respectivos experimentos iniciaram-se aproximadamente cinco dias antes da fase fenológica 

R1 da escala de Fehr e Caviness (1977). O critério de aplicação preventiva dos fungicidas foi 

novamente adotado, pela constatação de alguns focos de ferrugem no Estado de São Paulo, 
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porém não reportada nos experimentos ou na região de Piracicaba. Não foi realizada a inoculação 

da ferrugem nos experimentos Derosal e Controle, nos quais a doença surgiu espontaneamente a 

partir do florescimento pleno (R2) e após alguns dias foi constatada em todas as parcelas dos 

experimentos. Os fungicidas foram re-aplicados nos respectivos experimentos, de acordo com as 

recomendações técnicas, e foram realizadas três aplicações no total. 

 

2.2.5 Características agronômicas avaliadas 

 

Em todos os experimentos e anos agrícolas foram avaliadas as seguintes características 

agronômicas: 

 

- Acamamento (Ac): característica avaliada no estádio R8 da escala fenológica de Fehr e Caviness 

(1977), com uma escala visual de notas, que varia de 1,0 (todas as plantas eretas) a 5,0 (todas as 

plantas acamadas); 

 

- Valor agronômico (VA): avaliação realizada no estádio R8 de desenvolvimento das plantas, com 

uma escala visual de notas, que varia de 1,0 (plantas inadequadas agronomicamente) a 5,0 (plantas 

adequadas agronomicamente). A nota subjetiva é atribuída comparando-se as linhagens em estudo 

com as cultivares utilizadas como testemunhas. São consideradas um conjunto de características 

como a arquitetura das plantas, altura de inserção da primeira vagem, vagens bem preenchidas e 

distribuídas uniformemente ao longo de toda a planta, altura, vigor e sanidade das plantas, aspecto 

atraente da parcela como um todo, se esta demonstra potencial para alta produtividade, dentre outros 

caracteres; 

 

- Altura da planta na maturidade (APM): característica avaliada no estádio R8 de desenvolvimento 

das plantas. Compreende à distância, na haste principal, entre o colo e a inserção da vagem mais 

distal, obtida como um valor médio das medidas de duas plantas representativas de cada uma das 

duas fileiras da área útil da parcela e expressa em cm; 
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- Número de dias para a maturidade (NDM): característica avaliada no estádio R8 de 

desenvolvimento da planta, que corresponde ao número de dias entre a data da emergência das 

plântulas e a data na qual pelo menos 50% das plantas da parcela útil possuíam 95% ou mais das 

vagens maduras; 

 

- Produtividade de grãos (PG): caráter avaliado após a secagem dos grãos até a umidade de 13% em 

ambiente de laboratório. Os dados obtidos em gramas por parcela (g.4m-2) foram transformados para 

quilogramas por hectare (kg.ha-1); 

 

- Peso de mil sementes (PMS): o peso de mil sementes foi determinado segundo a metodologia das 

Regras para Análise de Sementes (1992); 

 

- Notas de ferrugem (1ª e 2ª av FER): as avaliações de notas para ferrugem foram realizadas de 

acordo com uma escala de notas desenvolvida e utilizada no programa de melhoramento genético da 

Embrapa Soja, Londrina - PR, conforme tabela 3. Decorridos 10 dias após o início do aparecimento 

dos sintomas, realizou-se a primeira avaliação de notas nas parcelas dos experimentos Derosal e 

Controle, de acordo com o aparecimento dos sintomas da ferrugem, conseqüência do tipo de 

tratamento envolvido; e 10 dias após a primeira avaliação, foi realizada a segunda. Avaliações de 

notas para as DFC foram realizadas segundo a escala diagramática de Martins et al. (2004), porém 

pela maior importância da ferrugem estes dados não foram utilizados para as análises estatísticas. 

 

Para os caracteres Ac, VA e notas de ferrugem foram incluídos os valores intermediários 

das notas, 1,5; 2,5, 3,5 e 4,5.  

 

2.2.6 Análises estatísticas 

 

Os dados obtidos foram inseridos em planilhas do programa EXCELL para Windows 

XP 2000. Depois de organizados os dados de todas as características agronômicas, somente os 

dados de Ac, VA e notas de ferrugem foram transformados para (X+0,5)0,5 com o intuito de se 

obter maior aproximação à curva de distribuição normal. O procedimento GLM do Programa 
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SAS para computadores (SAS INSTITUTE INC., 1996) foi utilizado para as análises estatísticas 

e os respectivos desdobramentos foram realizados por meio do programa GENES (CRUZ, 1997). 

 

2.2.6.1 Análise de resíduos 

 

Anteriormente à realização das análises de variância dos dados experimentais, foi 

realizada a análise exploratória por meio de análise gráfica dos resíduos, conforme metodologia 

utilizada por Carbonell (1995) e Rocha (1998). Esta detecta a ocorrência ou não de dados 

discrepantes (“outliers”), que alteram a normalidade dos resíduos. Quando presentes, os valores 

discrepantes foram retirados e substituídos pelos valores preditos (esperados), e procedeu-se à 

nova análise de resíduos para confirmar a resolução do problema. Tal procedimento foi adotado 

para todas as características em avaliação para todos os experimentos, locais e anos agrícolas. 

 

2.2.6.2 Ajustamento dos dados 

 

O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com repetições estratificadas 

em conjuntos experimentais. Foram estudadas, primeiramente, por meio das análises de 

variância, as testemunhas comuns aos conjuntos experimentais dentro de cada repetição para 

verificar as diferenças entre os conjuntos experimentais. Posteriormente, foram verificadas as 

diferenças entre as repetições, novamente por meio das características agronômicas avaliadas nas 

testemunhas. Constatada a significância para o teste de F entre conjuntos experimentais, entre 

repetições ou entre conjuntos dentro de repetições, foi estimado um desvio padrão médio para a 

performance das testemunhas e realizado um ajuste das médias das linhagens de acordo com o 

modelo de Federer (1956). Este ajustamento permitiu a realização das análises de variância das 

linhagens de acordo com o modelo de blocos ao acaso com repetições balanceadas, ignorando-se 

o efeito de conjuntos experimentais. 

Outros autores utilizaram delineamento experimental e procedimentos de ajuste 

semelhantes, e obtiveram resultados satisfatórios (FARIAS NETO, 1995; HIROMOTO, 1996; 

AZEVEDO FILHO, 1997; ROCHA, 1998; MAIA, 2004). 
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2.2.6.3 Análises de variância individuais e conjuntas e ajustes das médias das linhagens por 

meio do modelo de Federer 1956 

 

As análises de variância para as cultivares utilizadas como testemunhas foram realizadas 

primeiramente por experimento (Controle, Derosal e Impact) dentro de cada local e ano agrícola 

para todas as características agronômicas avaliadas. Posteriormente, as análises de variância 

tiveram o objetivo de avaliar as diferenças entre os experimentos (Controle, Derosal e Impact) e a 

influência destes sobre as características agronômicas avaliadas dentro de cada local e ano 

agrícola. O passo seguinte foi avaliar o efeito de experimentos, dos ambientes (Anhembi 

2004/05, Anhembi 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06) e as interações entre 

experimentos e ambientes sobre as testemunhas comuns aos ambientes. O efeito de anos sobre os 

experimentos, e no caso as testemunhas comuns aos dois anos agrícolas (BR-16 e IAC-100), foi 

avaliado considerando apenas os dados do local Anhembi (Anhembi 2004/05 e Anhembi 

2005/06) que foi comum aos dois anos agrícolas. 

Com a detecção da significância nas análises de variância para todas as comparações 

entre conjuntos experimentais dentro de repetições, e em vários casos, entre as repetições dentro 

dos experimentos, para todas as características agronômicas avaliadas nas testemunhas, 

procedeu-se ao ajuste dos dados das características agronômicas avaliadas nas linhagens de 

acordo com o modelo de Federer (1956) e item 2.2.6.2. 

Com as médias das linhagens ajustadas, procedeu-se às análises de variância individuais 

das linhagens, considerando cada um dos experimentos (Controle, Derosal e Impact) 

individualmente, analisando-os dentro de cada local e ano agrícola. Posteriormente, foram 

realizadas análises de variância conjuntas dentro de cada local e ano agrícola para verificar as 

diferenças entre os experimentos, e sua influência sobre as características agronômicas estudadas; 

ou seja, foi verificado se as linhagens apresentaram ou não comportamento diferenciado na 

presença e/ou ausência da ferrugem e DFC. Em seguida, foram analisados os efeitos dos 

experimentos e ambientes sobre o desempenho das linhagens comuns a todos os ambientes 

(Anhembi 2004/05, Anhembi 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06). Finalmente, para 

determinar o efeito de anos, foram considerados os dados relativos às linhagens comuns aos dois 

anos agrícolas e local Anhembi. 



 

 

46

Os seguintes modelos matemáticos foram utilizados, a partir das médias ajustadas, para 

eliminar os efeitos dos conjuntos experimentais: 
 
Análises de variância individuais: 

 

Yij = µ + gi + rj + εij                                                                                                        (1) 

 

onde: 

Yij: observação referente ao genótipo “i” na repetição “j”; 

µ: média geral da característica; 

gi: efeito fixo do genótipo “i”; sendo i = 1,..., i; 

rj: efeito aleatório da repetição “j”; sendo j = 1,..., j; 

εij: erro experimental associado à parcela “ij”, admitido ser independente e com 

distribuição normal de média zero e variância σ2. 

 

 

Análises de variância para verificar o efeito de experimentos: 

 
Yijk = µ + ek + gi + (eg)ki + rj(ek) + εijk                                                                           (2) 

 

onde: 

Yijk: observação referente ao genótipo “i” na repetição “j” no experimento “k”; 

µ: média geral da característica; 

ek: efeito fixo do experimento “k”; sendo k = 1,..., k; 

gi: efeito fixo do genótipo “i”; sendo i = 1,..., i; 

(eg)ki: efeito aleatório da interação entre experimento “k” e genótipo “i”; 

rj(ek): efeito aleatório da repetição “j” dentro do experimento “k”; sendo j = 1,..., j;   

εijk: erro experimental associado à parcela “ijk”, admitido ser independente e com 

distribuição normal de média zero e variância σ2. 
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Análise de variância para verificar o efeito de experimentos e de ambientes: 
 

Yijkl = µ + al + ek + (ae)lk + gi + (ag)li + (eg)ki + (aeg)lki + rj(ek(al)) + εijkl                   (3) 

 

onde: 

Yijkl: observação referente ao genótipo “i” na repetição “j” no experimento “k” no 

ambiente “l”; 

µ: média geral da característica; 

al: efeito fixo de ambientes “l”; sendo l = 1,..., l; 

ek: efeito fixo do experimento “k”; sendo k = 1,..., k; 

(ae)lk: efeito aleatório da interação entre ambiente “l” e experimento “k”; 

gi: efeito fixo do genótipo “i”; sendo i = 1,..., i; 

(ag)li: efeito aleatório da interação entre ambiente “l” e genótipo “i”; 

(eg)ki: efeito aleatório da interação entre experimento “k” e genótipo “i”; 

(aeg)lki: efeito aleatório da interação entre ambiente “l”, experimento “k” e genótipo “i”; 

rj(ek(al)): efeito aleatório da repetição “j” dentro do experimento “k” dentro do ambiente 

“l”; sendo j = 1,..., j; 

εijkl: erro experimental associado à parcela “ijkl”, admitido ser independente e com 

distribuição normal de média zero e variância σ2. 

 

 

Análise de variância para verificar o efeito de anos: 
 

Yijkp = µ + qp + ek + (qe)pk + gi + (qg)pi + (eg)ik + (qeg)pki + rj(qp) + εijkp                     (4) 

 

onde: 

Yijkp: observação referente ao genótipo “i” na repetição “j” no experimento “k” no ano 

“p”; 

µ: média geral da característica; 

qp: efeito aleatório de ano “p”; sendo p = 1,..., p; 

ek: efeito fixo do experimento “k”; sendo k = 1,..., k; 
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(qe)pk: efeito aleatório da interação entre ano “p” e experimento “k”; 

gi: efeito fixo do genótipo “i”; sendo i = 1,... i; 

(qg)pi: efeito aleatório da interação entre ano “p” e genótipo “i”; 

(eg)ki: efeito aleatório da interação entre experimento “k” e genótipo “i”; 

(qeg)pki: efeito aleatório da interação entre ano “p”, experimento “k” e genótipo “i”; 

rj(qp): efeito aleatório da repetição “j” dentro do ano “p”; sendo j = 1,..., j 

εijkp: erro experimental associado à parcela “ijkp”, admitido ser independente e com 

distribuição normal de média zero e variância δ2. 

 

As tabelas 4 a 7 apresentam os esquemas das análises de variância com as fontes de 

variação e os cálculos dos graus de liberdade utilizados em cada uma das análises de variância, 

como segue: a) verificar o comportamento das linhagens dentro de cada experimento, em cada 

local e ano agrícola; b) verificar as diferenças entre os experimentos e sua influência sobre o 

desempenho das linhagens (se as linhagens apresentaram ou não comportamento diferenciado na 

presença e/ou ausência de ferrugem e DFC); c) determinar o efeito de experimentos e ambientes 

sobre as linhagens; d) delimitar o efeito de anos sobre as linhagens. Vale salientar que nos 

modelos não foram considerados os efeitos das cultivares utilizadas como testemunhas, pois seu 

desempenho produtivo foi utilizado apenas para os ajustes das médias das linhagens, segundo o 

modelo de Federer (1956). 

Foram considerados fixos os efeitos de experimentos (Controle, Derosal e Impact), 

linhagens e testemunhas e os efeitos de ambientes/locais. Os experimentos representam uma 

metodologia útil para identificar genótipos que apresentam tolerância à ferrugem. As linhagens 

foram provenientes de cruzamentos de genitores escolhidos e não de uma população ao acaso, 

por isso seu efeito também foi considerado fixo. Os ambientes onde foram conduzidos os 

experimentos diferem entre si em relação a uma série de fatores, por isso não representam toda a 

região de Piracicaba, e seu efeito também foi considerado fixo. Por outro lado, os efeitos de 

repetições, conjuntos experimentais e anos agrícolas foram considerados aleatórios. 
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2.2.6.4 Classificação das médias por meio do teste de Tukey 

 

Quando constatada a significância nos testes de F da análise de variância, foram 

realizados os testes de comparações entre médias por meio do teste de Tukey utilizando o 

programa GENES (CRUZ, 1997). Em 2004/05 foram realizados os testes de comparações entre 

médias para as comparações entre genótipos e experimentos para as características PG, PMS e 

NDM para todas as 60 linhagens e quatro testemunhas estudadas. Os mesmos testes de 

comparações entre médias foram realizados para as 26 linhagens e três testemunhas avaliadas em 

2005/06, agrupando, para cada experimento de fungicida, os dados dos três locais estudados 

(Anhembi, ESALQ e Areão). 

As interações significativas para todas as características agronômicas estudadas nas 

análises de variância conjuntas entre ambientes (Anhembi 2004/05, Anhembi 2005/06, ESALQ 

2005/06 e Areão 2005/06) e experimentos (Controle, Derosal e Impact), ambientes e genótipos, e 

entre genótipos e experimentos, foram desdobradas por meio do teste de Tukey. As mesmas 

classificações foram realizadas para verificar o efeito de anos. Para as interações não 

significativas, os testes de comparações entre médias foram realizados individualmente para cada 

fonte de variação (genótipos, experimentos, ambientes ou anos) com o intuito de comparar as 

respectivas médias e estudar seu comportamento.  

Para as características Ac, VA e notas de ferrugem, os testes de Tukey foram realizados 

com os dados ajustados e transformados, porém as médias apresentadas nas tabelas dos testes de 

comparações entre médias são os dados originais ajustados, sem a transformação para (X+0,5)0,5. 

Para o restante das características agronômicas, as tabelas dos testes de médias foram apresentadas 

com os dados ajustados a partir do modelo de Federer (1956). 

 

2.2.6.5 Adaptação do modelo de Eberhart e Russel 1966 como metodologia auxiliar para a 

seleção de linhagens de soja tolerantes à ferrugem 

 

Com a finalidade de testar uma metodologia adicional para a seleção de linhagens de 

soja tolerantes à ferrugem, foi realizada uma adaptação do modelo de Eberhart e Russel (1966). 

Este modelo é comum para análises da interação genótipo x ambiente visando a análise da 
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estabilidade de cultivares e/ou linhagens de soja por meio da regressão linear. A metodologia 

utiliza como variável independente um índice ambiental (Ij) composto pelo desempenho médio 

dos genótipos nos ambientes em estudo. Por conseqüência, o coeficiente angular da reta (bi) é 

uma medida da resposta de cada genótipo à melhoria do ambiente, representada pelo (Ij). 

Eberhart e Russel (1966) utilizaram os desvios da regressão (σ2
di) como medida da estabilidade 

dos genótipos para os ambientes testados. Assim, um genótipo ideal é aquele que possui bi igual a 

1 (um) e σ2
di estatisticamente igual a zero. 

 

O modelo original de Eberhart e Russel (1966) é: 

 

Yij = µ + biIj + σ2
di + εij                                                                                                  (5) 

 

onde: i: 1,2, ... , t; 

          j: 1,2, ... , s. 

Yij: média do genótipo “i” no ambiente “j”; 

µ: média geral do genótipo “i”; 

bi: é o coeficiente de regressão linear que mede a resposta do i-ésimo genótipo à 

variação do ambiente; 

Ij: índice ambiental; 

σ2
di: desvio da regressão; 

εij: erro experimental médio. 

 

Além dos estudos de estabilidade, é comum a utilização da regressão linear para avaliar 

a resposta das plantas a níveis diferenciados de adubação, e a literatura sobre o assunto é vasta. 

Para estudos de tolerância à ferrugem em soja, a utilização da regressão linear ainda não foi 

relatada. Para este trabalho, portanto, foram utilizados apenas os dados da PG obtidos nos três 

experimentos de fungicidas, de acordo com o conceito de tolerância (TSCHANZ e TSAI, 1983; 

TSCHANZ e WANG, 1985), o qual considera a produtividade relativa como um dos parâmetros 

adequados para determinar a tolerância à ferrugem. O modelo matemático proposto é o mesmo 

modelo (5) anterior, com as seguintes modificações nos significados dos componentes: 
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Yij: média do genótipo “i” no local “j”; 

µ: média geral do genótipo “i” considerando os três experimentos; 

bi médio: coeficiente de regressão linear que mede a resposta do i-ésimo genótipo às 

variações do ambiente, determinando a responsividade média com base nos 

índices ambientais estimados nos três experimentos de fungicidas, dentro de 

cada local; 

Ij: índices ambientais considerando os três experimentos (Controle, Derosal e Impact); 

σ2
di = desvios da regressão que medem a estabilidade e/ou, no caso, a tolerância à 

ferrugem; 

εij = erro experimental médio. 

 

Para este estudo, cada um dos locais avaliados dentro dos respectivos anos agrícolas 

(Ambientes: Anhembi 2004/05, Anhembi 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06) foi 

considerado separadamente. Os experimentos de fungicidas dentro de cada local e ano agrícola 

foram considerados como ambientes diferenciados. Cada uma das linhagens foi estudada 

separadamente e os parâmetros Yij, µ e εij continuaram com as mesmas funções dentro da equação 

de regressão, assim como no modelo original de Eberhart e Russel (1966). Foi calculado ainda, o 

desvio da regressão σ2
di, necessário para as estimativas dos respectivos índices ambientais e o 

coeficiente de regressão linear. Foi estimado um índice ambiental Ij para cada experimento de 

fungicida (Controle, Derosal e Impact), de modo que dentro de cada local/ambiente (Anhembi, 

ESALQ ou Areão) a média dos índices ambientais, considerando os três experimentos de 

fungicidas seja igual a zero. 

Para cada um dos Ij obtidos foi calculado também um bi, de forma que dentro de cada 

local, foi possível estimar um “bi médio” para cada linhagem experimental com base nos três 

experimentos de fungicidas. Assim, este “bi médio” estimou a responsividade da linhagem nos 

três experimentos; ou seja, a estabilidade da linhagem representada pelo respectivo desvio da 

regressão. Sendo assim, se uma determinada linhagem experimental foi tolerante à ferrugem, seu 

valor de σ2
di seria estatisticamente igual a zero. Para cada linhagem experimental foi estimado, 

portanto, um coeficiente de regressão linear médio e calculado o valor da produtividade média de 

grãos com base nos três experimentos de fungicidas. 
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Estas variáveis calculadas permitiram plotar um sistema gráfico, de acordo com o 

gráfico 1 em anexo, consentindo à visualização mais clara dos resultados. O gráfico foi dividido 

em quatro quadrantes, onde as variáveis independentes e dependentes são compostas, 

respectivamente, pelo coeficiente da regressão “b”, e o rendimento médio em Kg.ha-1 da 

linhagem experimental “a”, levando em conta os três experimentos. O eixo das ordenadas foi 

separado em duas partes por uma linha que o corta no ponto equivalente ao valor numérico da 

produtividade média de grãos de todas as linhagens estudadas dentro de um mesmo ambiente; 

enquanto que a linha que separa o eixo das abscissas em duas partes, toca o eixo no ponto onde o 

coeficiente linear da reta é igual a zero. O gráfico foi separado num sistema de quadrantes de 

acordo com o sistema de coordenadas cartesianas da geometria analítica. A plotagem, no gráfico, 

dos respectivos valores dos coeficientes lineares das retas e das produtividades médias de todas 

as linhagens avaliadas num determinado local, permite classificá-las como segue, considerando o 

gráfico 1. 

1) tolerantes e responsivas (TR): linhagens com produtividade média acima da média de todos 

os genótipos avaliados e, por isso, consideradas tolerantes; e “b médio” da equação de 

regressão acima de 1, ou seja, responsivas. Estas linhagens seriam consideradas ideais, pois, 

além de tolerantes à ferrugem seriam responsivas ao melhor ambiente caracterizado pela 

ausência da doença; 

2) tolerantes e não responsivas (TNR): linhagens que apresentaram produtividade média acima 

da média geral, porém “b médio” abaixo de 1; estas linhagens seriam tolerantes, mas não 

responsivas na ausência da ferrugem; 

3) não tolerantes e responsivas (NTR): linhagens que apresentaram produtividade média abaixo 

da média geral, mas “b médio” maior do que 1; do ponto de vista de tolerância à ferrugem 

não seriam adequadas, mas responsivas à melhoria do ambiente, ou seja, na ausência da 

ferrugem; 

4) não tolerantes e não responsivas (NTNR): linhagens que alcançaram produtividade média 

abaixo da média geral e “b médio” abaixo de 1; com base neste modelo seriam as menos 

adequadas do ponto de vista de tolerância à ferrugem e produtividade de grãos. 
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Os resultados obtidos para cada um dos ambientes, Anhembi 2004/05, Anhembi 

2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06, permitiram a montagem dos respectivos gráficos, 

mostrando a classificação das linhagens dentro de cada ambiente. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

2.3.1 Aspectos gerais 

 

As condições climáticas foram favoráveis para o desenvolvimento da soja nos dois anos 

agrícolas incluídos neste trabalho. O índice pluviométrico foi um pouco mais pronunciado e com 

melhor distribuição temporal em 2004/05 (750 mm) em relação ao ano agrícola seguinte, 2005/06 

(600 mm), conforme demonstrado no gráfico 2 (LES-ESALQ/USP, 2006). Apesar das chuvas, 

sempre que necessário, foi realizada irrigação complementar, mas as produtividades médias em 

2005/06 em todos os ambientes foram menores que em 2004/05 em Anhembi (tabelas 8 e 9). 

A ferrugem e as doenças de final de ciclo ocorreram espontaneamente e de maneira 

uniforme em todos os experimentos e locais, permitindo boas avaliações da reação dos genótipos 

às doenças. Foi observada boa precisão experimental em todos os experimentos, nos quais os 

coeficientes de variação mais altos permaneceram em torno de 20%, concordando com os valores 

encontrados na literatura para experimentos conduzidos com a cultura da soja. Uma análise 

exploratória inicial das médias, antes da realização dos ajustes pelo modelo de Federer (1956), 

permitiu observações importantes relativas ao desempenho das linhagens em estudo (PIMENTEL 

GOMES, 1985). 

Para o ano 2004/05 na Estação Experimental Anhembi (tabela 8), a média geral da PG 

para as linhagens foi 3442 kg.ha-1 (57,4 sacas.ha-1), considerada uma boa média de PG; a BUSP-

16-015 apresentou o melhor desempenho, com 4594 kg.ha-1 produzidos (76,6 sacas.ha-1), num 

ciclo de 133 dias e produziu em média 37% a mais que a média das testemunhas nos respectivos 

conjuntos experimentais, portanto, uma linhagem com alto potencial produtivo. A média geral 

das testemunhas foi 3241 kg.ha-1 (54,0 sacas.ha-1), com destaque para a cultivar IAC-100 com 

3428 kg.ha-1 (57,1 sacas.ha-1). As 26 linhagens destacadas em negrito na tabela 8 foram 

selecionadas para a continuidade dos trabalhos no ano agrícola 2005/06. 
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Num primeiro momento, foi considerada a relação de porcentagem da PG média das 

linhagens em relação ao desempenho das testemunhas nos respectivos conjuntos experimentais, 

atentando-se à média da proporção nos três experimentos de fungicidas. As linhagens que 

alcançaram produtividades proporcionalmente menores que as testemunhas, nas respectivas 

comparações, foram descartadas desde o início, pois as testemunhas utilizadas são suscetíveis à 

ferrugem. Posteriormente, foram consideradas as melhores linhagens pela ordem da PG, levando 

em conta a genealogia e, conseqüentemente, a ausência de genes principais de resistência à 

ferrugem. A média geral da PG das linhagens selecionadas (não mostrada na tabela 8) foi 3844 

kg.ha-1 (= 64,1 sacas.ha-1, e variaram de 3162 a 4594 kg.ha-1) e estas produziram, em média, 

18,6% a mais que a média de PG das testemunhas (tabela 8) (3241 kg.ha-1 = 54 sacas.ha-1). As 

linhagens selecionadas apresentaram, portanto, alto potencial produtivo. 

O efeito ferrugem (FER = Impact - Derosal) também foi considerado na seleção. De 

acordo com o conceito de tolerância (TSCHANZ e TSAI, 1983; TSCHANZ e WANG, 1985), 

quanto mais próximo de zero for este valor, maior será a tolerância da linhagem à ferrugem. De 

acordo com a tabela 8, as médias gerais do efeito ferrugem para as linhagens e testemunhas 

foram, respectivamente, -393 e -403 kg.ha-1 e variaram de -1819 a 944 kg.ha-1. O contraste médio 

do efeito ferrugem das linhagens selecionadas foi -498 kg.ha-1 (não mostrado na tabela 8), 

variando de -1531 a 512 kg.ha-1. Para a seleção de linhagens, não foi estabelecido um limite 

mínimo de produtividade ou um valor como limite de corte do efeito ferrugem. O efeito médio de 

DFC (Derosal - Controle) não foi considerado para a seleção, sendo 494 e 305 kg.ha-1 para as 

linhagens e testemunhas, respectivamente, e variando de -450 a 1600 kg.ha-1 (tabela 8). A média 

do efeito de DFC para as linhagens selecionadas foi 580 kg.ha-1 (não mostrada na tabela 8) (-244 

a 1600 kg.ha-1) e, aparentemente, as linhagens que apresentaram tolerância à ferrugem também o 

fizeram para DFC, pois aquelas com menor efeito ferrugem, também apresentaram menor efeito 

de DFC. 

As médias gerais do NDM (tabela 8) para as linhagens e testemunhas ficaram próximas, 

respectivamente, 136 e 135 dias (variando de 120 a 154 dias), e as testemunhas mostraram-se 

bons padrões para comparação de ciclo. As linhagens selecionadas apresentaram ciclo médio de 

132 dias (variando de 121 a 145 dias). Para a seleção, foram considerados ainda os resultados de 

acamamento (Ac), valor agronômico (VA) e notas de ferrugem, não mostrados na tabela 8. As 

linhagens selecionadas tiveram nota de Ac abaixo de 2,5; VA igual ou maior que 3,0 e notas de 
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ferrugem menores e/ou iguais a 2,5 nas avaliações de campo. As linhagens classificadas entre as 

melhores na ordem da PG, e que não foram selecionadas para a continuidade dos trabalhos, 

estavam com desuniformidade de estande, aspecto agronômico ruim ou outra característica 

inadequada. 

A média geral da PG em 2005/06 (tabela 9) para as linhagens nos três ambientes e 

respectivos experimentos foi 1973 kg.ha-1, equivalente a 32,9 sacas.ha-1 (variando de 1479 a 2344 

kg.ha-1), e para as testemunhas a PG média foi 1932 kg.ha-1, 32,2 sacas.ha-1 (variando de 1863 a 

1993 kg.ha-1). A melhor linhagem foi USP 11-38 (2344 kg.ha-1 = 39,1 sacas.ha-1), que produziu 

em média 20% a mais que a média das testemunhas nos respectivos conjuntos experimentais, 

mantendo-se relativamente estável na ordem da PG, inclusive em 2004/05 (tabela 8), quando foi 

classificada com o terceiro melhor desempenho. A melhor testemunha em 2005/06 (tabela 9) na 

média geral dos ambientes foi BR-16 (1993 kg.ha-1 = 33,2 sacas.ha-1), em função da melhor PG 

nos locais Anhembi e Areão. A média geral do NDM em 2005/06 foi 119,4 dias (tabela 9), 16 

dias a menos que a média geral de 2004/05 (135,5 dias) (tabela 8). O ciclo médio das linhagens 

em 2005/06 (tabela 9) foi 120 dias (116 a 130 dias) e 118 dias foi o ciclo médio das testemunhas 

(118 a 120 dias). As médias mais baixas de PG e ciclo em 2005/06 (tabela 9) em relação a 

2004/05 (tabela 8), são conseqüências das condições climáticas menos favoráveis em 2005/06, 

com chuvas menos freqüentes e de menor uniformidade temporal (gráfico 2, LES-ESALQ/USP, 

2006); todavia, o desenvolvimento da ferrugem em 2005/06 foi pronunciado e permitiu 

avaliações a campo mais apropriadas do que em 2004/05. O desenvolvimento pronunciado da 

ferrugem em 2005/06 também contribuiu para as menores médias de PG neste ano agrícola. 

Os efeitos médios da ferrugem (Impact - Derosal) e DFC (Derosal - Controle) em 

2005/06 (tabela 9) foram, respectivamente, 581 e 174 kg.ha-1. Para as linhagens, o efeito médio 

da ferrugem foi 594 kg.ha-1 (-5 a 1001 kg.ha-1) e o efeito médio de DFC foi 141 kg.ha-1 (-91 a 474 

kg.ha-1). 

Além das diferenças de ciclo e PG entre os dois anos agrícolas, foram observados 

contrastes negativos para o efeito ferrugem na maior parte das linhagens em 2004/05 (tabela 8), o 

que não ocorreu para o mesmo contraste em 2005/06 (tabela 9) e nem nas estimativas do efeito 

das DFC nos dois anos agrícolas (tabelas 8 e 9). Contrastes negativos para o efeito ferrugem 

indicam, matematicamente, um melhor desempenho do genótipo na presença da doença em 

relação à sua ausência. No entanto, existem evidências práticas deste e de outros trabalhos não 
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publicados e conduzidos por empresas que desenvolvem defensivos agrícolas, da existência de 

interação negativa entre fungicidas do grupo dos triazóis e temperaturas médias noturnas mais 

baixas que as médias normalmente observadas no respectivo período do ano considerado, 

prejudicando o desenvolvimento da soja e diminuindo a PG média. No gráfico 3 observam-se as 

variações da temperatura média no período de condução dos experimentos no ano agrícola 

2004/05 na região de Piracicaba-SP (LES-ESALQ/USP, 2006) e os respectivos momentos das 

aplicações dos fungicidas. Foi registrada uma queda da temperatura média no dia 27 de janeiro de 

2005, atingindo 17,4 ºC durante a madrugada, após a primeira aplicação de fungicidas, que 

ocorreu no dia 10 de janeiro. Se observadas as temperaturas médias ocorridas em 2005/06 

durante o período de condução dos trabalhos (gráfico 4), não ocorreram variações pronunciadas 

de temperatura e a menor média (16,3º C) foi observada em 1º de novembro de 2005 quando os 

experimentos ainda não estavam instalados. Além disso, os contrastes negativos ocorridos em 

2005/06 para o efeito ferrugem (tabela 9) foram exceções, e não regra como em 2004/05 (tabela 

8). 

Outro fato a ser considerado é a ocorrência e importância das DFC. De acordo com a 

tabela 8, estas tiveram efeito pronunciado em 2004/05, de modo que das 60 linhagens e quatro 

testemunhas avaliadas, foram observados contrastes negativos entre Derosal e Controle (efeito 

DFC) em apenas 12 genótipos. Assim, juntamente com as variações de temperatura, a alta 

incidência e severidade das DFC podem ter influenciado a ocorrência dos contrastes negativos 

entre Impact vs. Derosal. Em condições de campo, as influências ambientais podem também 

mascarar os resultados e, por este motivo, a avaliação da resistência de genótipos à ferrugem é 

realizada, normalmente, em condições de casa de vegetação, onde o ambiente é controlado. 

Tschanz e Wang (1985) destacaram a importância deste fato e discutiram que em condições de 

campo, sempre o mais adequado para avaliar tolerância é a utilização dos dados da PG relativa, 

por meio de contrastes entre experimentos com e sem fungicidas. 

De qualquer forma é necessário investigar melhor as interações entre as variações de 

temperatura e fungicidas do grupo dos triazóis, bem como as conseqüências desta interação sobre 

o desenvolvimento da soja. Juntamente com estes fatores, deve ser estudada a influência das 

doenças de final de ciclo, as quais podem potencializar seu efeito na presença da ferrugem. Estes 

trabalhos devem ser realizados em condições controladas, em casa de vegetação e, 

posteriormente, repetidos em condições de campo para confirmar os resultados. 
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Por outro lado, as aparentes evidências da associação entre tolerância à ferrugem e DFC 

observadas em 2004/05 por meio dos contrastes entre os experimentos (tabela 8), foram 

confirmadas em 2005/06 pelos mesmos contrastes (tabela 9), demonstrando a possibilidade de 

haver associação positiva entre tolerância à ferrugem e DFC. Resultados mais concretos serão 

demonstrados no decorrer deste trabalho, amparados, inclusive, por análises estatísticas. 

 

2.3.2 Análises de variância e testes de médias para as interações significativas 

 

2.3.2.1 Análises de variância individuais dos experimentos de fungicidas nos dois anos 

agrícolas 

 

Nas análises de variância individuais dos experimentos de fungicidas em 2004/05 e 

2005/06, nos diferentes locais (Anhembi, ESALQ e Areão), foram detectadas significâncias para 

os testes de F entre conjuntos experimentais entre e dentro de repetições, para a maior parte das 

características agronômicas avaliadas (tabelas 10 a 21). Após o ajuste das médias dos dados das 

linhagens pelo modelo de Federer (1956), foram constatadas significâncias para os testes de F nas 

análises de variância individuais para as linhagens e respectivas testemunhas dentro dos 

experimentos (Controle, Derosal e Impact), dentro de cada ano agrícola (2004/05 e 2005/06) e 

respectivos locais de condução dos experimentos. 

Em 2004/05 (tabelas 10 a 12) foi observada boa precisão experimental em todos os 

experimentos, com coeficientes de variação variando de 2,35% a 14,38%, principalmente em 

função do caráter considerado. As maiores médias de PG e PMS foram observadas no 

experimento Derosal, respectivamente, 3721 kg.ha-1 (62,0 sacas.ha-1) e 164,6 g (tabela 11), 

seguidas pelas médias no experimento Impact (3330 kg.ha-1 = 55,5 sacas.ha-1, e 161,2 g) (tabela 

12) e, por último, do experimento Controle (3239 kg.ha-1 = 54,0 sacas.ha-1, e 160,8 g) (tabela 10). 

Ocorreu uma inversão de comportamento entre as médias de PMS e PG para os experimentos 

Derosal e Impact, provavelmente em razão da interação negativa entre as temperaturas e o 

fungicida Impact, conforme discutido anteriormente. Para a PG e o PMS, foram observadas 

diferenças significativas entre os genótipos nos três experimentos, nos desdobramentos em 

testemunhas, linhagens, e em boa parte dos contrastes testemunhas vs. linhagens (tabelas 10 a 

12). As diferenças significativas entre as notas das duas avaliações para ferrugem, e na maior 
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parte dos casos para APM, NDM, Ac e VA, demonstraram haver diferenças genéticas passíveis 

de seleção. 

As análises de variância individuais para o ano 2005/06 realizadas para cada um dos 

experimentos dentro dos diferentes locais (tabelas 13 a 21) mostraram boa precisão experimental, 

com coeficientes de variação variando de 0,97% a 21,45%, sendo os maiores valores observados 

para a PG, concordando com valores observados na literatura para trabalhos conduzidos com 

soja. A PG foi proporcionalmente crescente e de acordo com o esperado, respectivamente para os 

experimentos Controle, Derosal e Impact, possibilitando a detecção do efeito da ferrugem sobre 

os genótipos em estudo, nos contrastes entre os experimentos Impact e Derosal. 

Foram detectadas diferenças significativas entre genótipos para PMS e PG em todos os 

locais e experimentos (tabelas 13 a 21). No desdobramento dos genótipos em testemunhas e 

linhagens e no contraste testemunhas vs. linhagens foram observadas diferenças estatísticas entre 

linhagens para PG em todos os casos, com exceção do experimento Impact conduzido no local 

Areão (tabela 21). No desdobramento dos genótipos em testemunhas e linhagens para a 

característica PMS (tabelas 13 a 21), também foi observada diferença significativa entre 

linhagens para a maior parte dos experimentos; já para o contraste testemunhas vs. linhagens e 

ainda para PMS, não houve significância para a maioria dos casos. Foram observadas diferenças 

significativas nas avaliações de notas de ferrugem para a maior parte das situações, nas fontes de 

variação genótipos (testemunhas e linhagens), bem como para os contrastes testemunhas vs. 

linhagens. As diferenças significativas observadas para quase todos os testes de F para APM, 

NDM, Ac, VA e as outras características agronômicas avaliadas (tabelas 13 a 21), mostraram a 

presença de variabilidade genética passível de seleção para estas características, nos genótipos 

estudados em 2005/06. Por este motivo, há possibilidade de seleção futura de genótipos 

promissores a serem indicados como cultivares comerciais. 

 

2.3.2.2 Análises de variância conjuntas 

 

As análises de variância realizadas para detectar o efeito de experimentos (fungicidas) 

sobre as linhagens e testemunhas, para cada um dos ambientes separadamente (Anhembi 

2004/05, Anhembi 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06) estão apresentadas, 

respectivamente, nas tabelas 22, 26, 27 e 28. As significâncias detectadas para os conjuntos 
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experimentais dentro das repetições e experimentos, e para as repetições dentro dos 

experimentos, justificaram o ajuste das médias das linhagens por meio do modelo de Federer 

(1956). 

Os coeficientes de variação variaram de 1,21% a 19,25%, indicando boa precisão 

experimental. Anhembi 2004/05 (PG = 3430 kg.ha-1 = 57,2 sacas.ha-1) (tabela 22) destacou-se 

como o melhor ambiente entre os quatro ambientes estudados, para as médias gerais de PG; 

Anhembi 2004/05 também se destacou para PMS, com 162 g/mil sementes. Para o ano 2005/06 o 

local Anhembi (tabela 26) foi novamente o melhor em PG, atingindo média de 2191 kg.ha-1 (36,6 

sacas.ha-1) e apresentou PMS de 125 g/mil sementes; neste ano, o segundo lugar foi ocupado pelo 

local Areão (tabela 28) com PG de 2009 kg.ha-1 (33,5 sacas.ha-1) e PMS de 142 g; em terceiro e 

último lugar ficou o local ESALQ (tabela 27) com PG de 1706 kg ha-1 (28,4 sacas.ha-1) e PMS de 

129 g. O local Anhembi sempre se destacou perante ESALQ e Areão, pelas altas médias de PG 

alcançadas pelos genótipos estudados neste local (LAÍNEZ-MEJÍA, 1996; ROCHA, 1998; 

UNÊDA-TREVISOLI, 1999). A média geral da PG em 2005/06 (tabela 29) foi 1969 kg.ha-1 

(32,8 sacas.ha-1), ou seja, 24,4 sacas.ha-1 a menos que a média de PG atingida em 2004/05 (3433 

kg.ha-1 = 57,2 sacas.ha-1) (tabela 22); e como já destacado anteriormente, esta queda brusca na 

média geral da PG em 2005/06 em relação ao ano agrícola anterior, foi conseqüência das 

condições climáticas e devido ao efeito pronunciado da ferrugem e das DFC neste ano agrícola. 

De acordo com as tabelas 22, 26, 27 e 28, os experimentos de fungicidas foram 

estatisticamente diferentes e, portanto, detectaram as diferenças expressas por meio do 

desempenho das linhagens na presença e ausência das doenças, além de terem detectado 

diferenças no comportamento das linhagens avaliadas nos dois anos agrícolas e nos três locais 

onde foram conduzidos os trabalhos. 

 

2.3.2.2.1 Análise de variância conjunta dos experimentos conduzidos em 2004/05 

 

Em 2004/05, Anhembi (tabela 22), foi observada diferença significativa para os 

experimentos (Controle, Derosal e Impact) e genótipos (linhagens e testemunhas) em todas as 

características agronômicas avaliadas (em nível de 1%), com exceção para a primeira avaliação 

de ferrugem (1ª av FER), para a fonte de variação genótipos. Os experimentos influenciaram de 

maneira independente e diferenciada as características agronômicas, de modo a permitir o 



 

 

60

isolamento dos efeitos desejados por meio de testes de comparações entre médias. Foi detectada 

variabilidade genética entre os genótipos para todas as características agronômicas avaliadas, 

porém, a ausência de significância para a 1ª av FER demonstrou a mesma severidade da doença 

no início do processo infeccioso, em todos os genótipos estudados. As interações entre 

experimentos e genótipos foram significativas para VA (1%), PMS (1%) e as avaliações de 

ferrugem [1ª (5%) e 2ª av FER (1%)]. Como houve isolamento do efeito da ferrugem e das DFC 

entre os diferentes experimentos, as interações significativas mostraram que os genótipos 

responderam de maneira diferenciada à presença das doenças. Não foi detectada interação 

significativa para APM e Ac, de modo que não houve interferência das doenças e da ferrugem 

sobre estas características. 

A ausência de significância na interação experimentos x genótipos para PG e NDM 

(tabela 22), indicou que a ferrugem e as DFC afetaram de maneira semelhante todos os genótipos, 

diminuindo a PG, e provavelmente o ciclo. O desfolhamento que ocorre por conseqüência da 

presença da ferrugem e das DFC, provavelmente antecipou a maturação da soja, diminuindo 

também a PG. A ação das DFC, mas principalmente da ferrugem para a diminuição da PG, é algo 

já consolidado na literatura, podendo inviabilizar completamente a colheita quando o controle da 

ferrugem não é realizado de forma adequada em cultivares suscetíveis (YORINORI, 2004; 

YORINORI et al., 2005; EMBRAPA SOJA, 2006; YORINORI e NUNES JUNIOR, 2006). Para 

o NDM, embora observações em nível de campo mostram claramente que a ferrugem provoca o 

desfolhamento antecipado, ainda não há trabalhos científicos publicados com metodologias 

adequadas que demonstram a magnitude da diminuição do ciclo de cultivares suscetíveis por 

conseqüência da presença da ferrugem. 

A ausência de significância para a interação experimentos x genótipos (E x G) para PG e 

NDM (tabela 22), pode ser justificada por duas razões: a) a interação negativa entre o fungicida 

Impact (grupo dos triazóis) e as temperaturas médias noturnas mais baixas observadas durante o 

ano agrícola 2004/05 (gráfico 2), em comparação ao ano agrícola seguinte (gráfico 3); b) a maior 

ação das DFC em relação à ação da ferrugem em 2004/05 (tabela 8) quando em comparação a 

2005/06. As justificativas se fundamentam quando as temperaturas médias diárias ocorridas no 

período da safra 2004/05 (gráfico 2) são comparadas àquelas do ano agrícola 2005/06 (gráfico 3), 

no qual não foram observadas variações significativas das temperaturas médias como em 

2004/05. Juntamente com estas evidências, pesquisadores que desenvolvem defensivos agrícolas 
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admitem a existência de interação negativa entre fungicidas do grupo dos triazóis e temperaturas 

médias diárias mais baixas, prejudicando o desenvolvimento da soja.  

Voltando para a tabela 22, a ausência de significância entre genótipos para a 1ª av FER 

poderia ter duas explicações: a) a ferrugem pode ter atacado de forma semelhante todos os 

genótipos; b) as diferenças que existem entre os genótipos para reação à ferrugem não são 

detectáveis no início do processo infeccioso. No entanto, com o desenvolvimento vegetativo e a 

proximidade da maturação fisiológica, os genótipos apresentaram reação diferencial e os 

experimentos de fungicidas foram eficientes para detectar estas diferenças, devido à significância 

encontrada para a segunda avaliação de notas de ferrugem e para todas as outras características 

avaliadas nas fontes de variação experimentos e genótipos. A ausência de interação entre E x G 

para APM e Ac (tabela 22) também pode ser explicada por duas razões: a) a ferrugem e as DFC 

podem ter afetado de maneira semelhante todos os genótipos para estas características; b) as 

doenças iniciaram o processo infeccioso a partir da fase reprodutiva da cultura e, por 

conseqüência, a APM e o Ac não seriam influenciados. 

 

2.3.2.2.1.1 Comparações entre médias dos experimentos conduzidos em 2004/05 

 

Conforme discutido anteriormente, a interação experimentos x genótipos (E x G) para a 

PG e NDM (tabela 22) em 2004/05 não foi significativa; porém foi significativa para o PMS. Os 

testes de Tukey para a PG e NDM foram realizados apenas para comparar as linhagens dentro de 

cada experimento, para ter uma idéia da variação de ciclo e da PG das linhagens, já que os testes 

de F para as fontes de variação experimentos e genótipos foram significativas para a PG e NDM.  

As comparações entre médias de genótipos (linhagens e testemunhas) e experimentos de 

fungicidas (Controle, Derosal e Impact) para a PG, por meio do teste de Tukey em 2004/05 

(tabela 23), diferenciaram os genótipos dentro de cada experimento de fungicida, sendo que a 

média geral da PG, que foi de 3430 kg.ha-1 (57,2 sacas.ha-1), variou de 2529 a 4401 kg.ha-1, 

portanto uma diferença de 1872 kg.ha-1 (31,2 sacas.ha-1) da linhagem de menor, até a de maior 

potencial produtivo. Apesar das 60 linhagens terem apresentado ótima média geral de PG, é 

grande a disponibilidade de variabilidade genética para PG passível de seleção. A maior média 

geral de PG foi observada no experimento Derosal (3721 kg.ha-1 = 62,0 sacas.ha-1), a seguir no 

Impact (3330 kg.ha-1 = 55,5 sacas.ha-1) e, a menor média foi observada no experimento Controle 
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(3239 kg.ha-1 = 54,0 sacas.ha-1). Embora estas médias de PG dos experimentos não tenham sido 

estatisticamente diferentes, uma diferença de PG de 482 kg.ha-1 entre os experimentos Derosal e 

Controle, por exemplo, representa, economicamente, um montante de aproximadamente US$ 

120.0 (aproximadamente US$ 7.8 por bushel, como preço atual) (AG RURAL, 2007), o que, para 

o agricultor, representa um valor considerável em um hectare de soja cultivada. 

Entre as testemunhas (tabela 23) destacou-se a cultivar IAC-100 com a maior média 

geral de PG (três experimentos); esta também se classificou em 1º lugar no experimento Controle 

e em 2º lugar nos experimentos Derosal e Impact; este comportamento evidenciou que a cultivar 

IAC-100 pode ter maior tolerância de campo à ferrugem e maior estabilidade em PG que as 

demais três testemunhas (BR-16, Conquista e FT-2000). 

As comparações entre médias, realizadas por meio do teste de Tukey (tabela 23), 

mostraram que as linhagens que alcançaram as maiores médias gerais de PG apresentaram 

pequenas variações nas comparações entre os três experimentos, com destaque para os contrastes 

Impact vs. Derosal. Um total de 16 linhagens, dentre as 60 estudadas (27%), apresentaram 

diferença estatística entre os experimentos de fungicidas, portanto, a menor parte, de acordo com 

a ausência de significância na interação experimentos x genótipos para a PG (tabela 22). 

A interação entre fungicidas e temperaturas médias noturnas mais baixas e as 

conseqüências desta interação sobre o desempenho produtivo dos genótipos, podem dificultar o 

processo de seleção de linhagens tolerantes à ferrugem, como ocorreu em 2004/05. No entanto, 

os critérios anteriormente discutidos (item 2.3.1) foram determinantes para a seleção das 26 

melhores linhagens (destacadas em negrito na tabela 23) para a continuidade dos trabalhos em 

2005/06. 

A tabela 24 mostra os testes de Tukey para as comparações entre médias de genótipos e 

experimentos para o PMS. As médias gerais de PMS entre os três experimentos de fungicidas 

foram semelhantes e permaneceram próximas a 162 g/mil sementes. Este fato é uma evidência de 

que em média, a ferrugem e as DFC não alteraram significativamente o tamanho das sementes. 

Apesar disto, pelo menos 15 linhagens (cerca de 25%) mostraram diferenças significativas entre 

os três experimentos de fungicidas, com destaque para as comparações dos dois fungicidas contra 

o Controle. Por outro lado, ocorreram diferenças relativamente grandes e contrastantes, e, 

freqüentemente significativas entre linhagens dentro dos experimentos; em termos médios, a 
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variação entre linhagens foi de 110 a 216 g/mil sementes. Entre as testemunhas (cultivares 

comerciais) a variação foi de 120 g (IAC-100) a 189 g/mil sementes (Conquista). 

Os testes de Tukey para as comparações entre médias de genótipos e experimentos para 

o NDM (tabela 25), mostraram que as médias gerais de ciclo variaram pouco entre experimentos, 

permaneceram próximas de 136 dias e evidenciaram, de acordo com a ausência de interação para 

o NDM entre E x G (tabela 22), que esta característica foi pouco influenciada pela ferrugem e 

pelas DFC. Das 60 linhagens, 18 (30%) apresentaram variações significativas entre os 

experimentos, com destaque para as comparações dos dois experimentos de fungicidas contra o 

Controle. No entanto, as variações de ciclo foram relativamente grandes para as linhagens na 

média geral do NDM, variando de 121 a 152 dias, como conseqüência das variações 

freqüentemente significativas e numericamente consideráveis, nas comparações entre linhagens 

dentro de cada um dos experimentos. A média geral do NDM para as cultivares utilizadas como 

testemunhas variou de 123 (BR-16) a 144 dias (Conquista). O efeito pronunciado das DFC e as 

interações entre as variações de temperatura e o fungicida Impact, exigiram, mais uma vez, 

cautela na interpretação dos resultados. 

A partir das comparações entre as tabelas 23, 24 e 25, respectivamente para as médias de 

PG, PMS e NDM, importantes discussões podem ser desenvolvidas. As cinco linhagens que 

atingiram as maiores médias gerais de PG, USP 09-14, BUSP-16-015, USP 11-38, USP 97-

10.046 e USP 11-44, apresentaram variação no potencial produtivo, porém, permaneceram 

estáveis nas comparações entre médias dos experimentos de fungicidas (tabela 23). Estas mesmas 

linhagens variaram quanto ao NDM (tabela 25) quando comparadas dentro de cada experimento; 

porém quando comparado o ciclo entre os experimentos de fungicidas, as variações foram 

pequenas e a presença da ferrugem no experimento Derosal não diminuiu significativamente o 

ciclo, em relação ao experimento Impact (ausência da ferrugem). Não foi observada coincidência 

entre as linhagens com as maiores médias de PG (tabela 23) e os maiores PMS (tabela 24). Para o 

efeito ferrugem, os resultados mostraram que o PMS (tabela 24) foi influenciado de uma maneira 

diferenciada e independente em relação a PG (tabela 23) e o NDM (tabela 25). Ainda para o 

NDM, as linhagens mais produtivas e teoricamente mais tolerantes à ferrugem (ausência de 

significância nos contrastes entre os experimentos Impact e Derosal), também apresentaram ciclo 

médio de maturação, permanecendo em torno de 133 dias. Desta forma, as cinco linhagens mais 

produtivas e tolerantes à ferrugem (tabela 23) não apresentaram ciclo precoce (tabela 25) e não 
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devem ter utilizado a estratégia de “escape” da doença para apresentarem bom desempenho 

produtivo. Muitas das linhagens que não apresentaram variação para a PG nos contrastes Impact 

vs. Derosal, também não apresentaram variações nos contrastes Derosal vs. Controle (tabela 23). 

Portanto, as linhagens que demonstraram a priori, certa tolerância à ferrugem, também 

apresentaram evidências de tolerância para DFC. 

O teste de Tukey diferenciou adequadamente os grupos de linhagens dentro de cada 

característica avaliada, de forma que foi possível inferir sobre as diferenças entre a PG, PMS e 

NDM, sendo que cada uma destas características foi influenciada de maneira particular e 

independente pela ferrugem. Os resultados demonstraram a presença de variabilidade genética 

para tolerância à ferrugem, e os experimentos mostraram sua eficiência na identificação e 

diferenciação de linhagens de soja tolerantes à ferrugem. Embora não tenha sido detectada 

interação significativa entre E x G para a PG e NDM, isto ocorreu provavelmente porque a 

ferrugem e as DFC atuaram de forma semelhante sobre todas as linhagens, diminuindo 

provavelmente as médias de PG e PMS. Todavia a seleção das 26 melhores linhagens para a 

continuidade dos trabalhos no ano agrícola 2005/06, foi realizada com base nos critérios já 

apresentados e discutidos no item 2.3.1. Os contrastes negativos observados entre os 

experimentos Impact e Derosal dificultaram o processo de seleção, porém, não o impediram. 

Tanto é que as linhagens selecionadas para o ano agrícola seguinte apresentaram bom 

desempenho produtivo. 

 

2.3.2.2.2 Análises de variância conjuntas dos experimentos conduzidos em 2005/06 

 

As significâncias detectadas para os testes de F para conjuntos dentro de repetições e 

experimentos, e repetições dentro de experimentos (tabelas 26, 27 e 28), mostraram a necessidade 

dos ajustes das médias dos dados avaliados nas linhagens, por meio do modelo de Federer (1956). 

Nos três locais (Anhembi, ESALQ e Areão) onde os trabalhos foram conduzidos em 

2005/06, foi observada significância (a 1%) nos testes de F das análises de variância para todas as 

características agronômicas avaliadas nas fontes de variação experimentos e genótipos (tabelas 

26, 27 e 28), com exceção de VA na FV experimentos em Anhembi (tabela 26). Desta forma, os 

genótipos apresentaram variabilidade genética para as características agronômicas avaliadas, os 

experimentos de fungicidas foram estatisticamente diferentes e influenciaram de maneira 
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particular e independente sobre as características agronômicas estudadas. Assim, os posteriores 

contrastes resultantes das comparações entre as médias das características nos experimentos de 

fungicidas, permitem auxiliar o processo de seleção de genótipos tolerantes à ferrugem e DFC da 

soja. 

Foram detectadas significâncias (a 1%) nos testes de F para as interações entre 

experimentos e genótipos para NDM e 1ª e 2ª av FER no local Anhembi (tabela 26), para todas as 

características agronômicas (a 5% para VA e PMS e a 1% para todas as outras características) 

com exceção de Ac no local ESALQ (tabela 27) e para a 1ª e 2ª av FER no local Areão (a 1%) 

(tabela 28). As interações significativas entre experimentos e genótipos para as respectivas 

características agronômicas, explicaram o comportamento diferencial dos genótipos em cada um 

dos experimentos, dentro de um mesmo local e confirmaram as diferenças entre os experimentos 

por meio do desempenho médio dos genótipos. 

A interação significativa entre experimentos e genótipos para NDM em Anhembi (tabela 

26) indicou que este caráter se comportou de forma diferenciada entre os experimentos, como 

conseqüência da ação da ferrugem e das DFC. As interações para as avaliações de notas de 

ferrugem seriam obrigatoriamente significativas, em função da ausência da doença no 

experimento Impact e presença nos outros dois experimentos. A ausência de interação 

significativa para APM e Ac poderia ser justificada pelo momento em que a ferrugem iniciou o 

processo infeccioso, ou seja, após o florescimento. Em cultiveres de hábito de crescimento 

determinado, a APM aumenta pouco após o florescimento. Já o Ac pode se intensificar a partir da 

fase de granação, mas a ação da ferrugem não provocou a queda das plantas. Para o aspecto 

agronômico (VA), embora seja determinado e expressado em grande parte após o florescimento, 

não foi observada interação significativa entre experimentos e genótipos para esta característica, 

mostrando que a presença da ferrugem e DFC não alteraram significativamente o aspecto visual 

(VA) das linhagens. 

A ausência de significância nas interações experimentos x genótipos para a PG e PMS 

no local Anhembi (tabela 26) indicou que a ferrugem e as DFC afetaram de maneira semelhante 

todos os genótipos, provavelmente pelo efeito pronunciado das doenças sobre estas 

características. O desfolhamento antecipado das plantas, por conseqüência da ação das doenças, 

diminuiu provavelmente a PG e o PMS. 
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O ambiente ESALQ em 2005/06 (tabela 27) mostrou-se adequado para determinar a 

eficiência dos experimentos com fungicidas em diferenciar os genótipos. Não foi detectada 

interação significativa experimentos x genótipos apenas para o Ac neste ambiente, indicando que 

a ferrugem não provocou inclinações das plantas. As interações significativas para todas as outras 

características agronômicas, além de terem comprovado as diferenças entre estas fontes de 

variação, mostraram que os genótipos se comportaram de maneira diferenciada para as 

respectivas características na ausência e presença de ferrugem, bem como das DFC. A interação 

significativa para as notas de ferrugem indicou que houve diferenças entre os genótipos, pelo 

menos nas comparações entre Impact e Derosal, e/ou Impact e Controle para reação à ferrugem. 

Ainda, se comparados os experimentos entre si para o desempenho médio dos genótipos, foram 

observadas alterações no ciclo das plantas, de maneira que sob alta severidade da doença o NDM 

pode ter diminuído. Assim, o desfolhamento antecipado dos genótipos suscetíveis à ferrugem 

provocou alterações no aspecto agronômico (VA) das plantas da parcela como um todo e o PMS 

e a PG também foram alterados, provavelmente diminuindo as suas médias. Portanto, os 

caracteres NDM, PMS e a PG sofreram conseqüências pela ação da ferrugem neste ambiente, e 

os experimentos de fungicidas foram eficientes em detectar estas respostas diferenciadas. O 

ambiente ESALQ (tabela 27) foi o único onde o VA apresentou significância para a interação 

experimentos x genótipos, mostrando que a ferrugem alterou o aspecto agronômico das plantas. 

No local Areão (tabela 28), a significância da interação experimentos x genótipos para 

as notas de ferrugem (1ª e 2ª avaliação), demonstrou as diferenças de severidade da doença pelo 

menos na comparação entre os experimentos Derosal vs. Impact e/ou Controle vs. Impact, 

respectivamente na presença e ausência da ferrugem. A ausência de significância na interação 

experimentos x genótipos para o NDM, PMS e PG, pode ser explicada pelo fato da ferrugem e 

das DFC terem afetado todos os genótipos de forma semelhante, diminuindo provavelmente as 

médias destas características. O fator ambiental também pode ter contribuído para estes 

resultados; porém como foi constatada significância na interação experimentos x genótipos para 

as duas avaliações de notas de ferrugem, a ferrugem afetou todos os genótipos semelhantemente. 

A ausência de significância para a APM, Ac e VA, deve-se ao fato da ferrugem ter iniciado o 

processo infeccioso após o florescimento. Conseqüentemente, as médias de Ac e APM não 

seriam alteradas, bem como o aspecto visual final (VA) das parcelas também não foi alterado. 



 

 

67

 

2.3.2.2.2.1 Comparações entre médias dos experimentos conduzidos em 2005/06 

 

As tabelas 29, 30 e 31 apresentam os testes de comparações entre médias para as 

interações significativas entre experimentos de fungicidas e genótipos (linhagens e testemunhas), 

respectivamente para as características PG, PMS e NDM, avaliadas em 2005/06 em Anhembi, 

ESALQ e Areão. Foram agrupados os dados de cada um dos respectivos experimentos para os 

três locais, para a realização dos testes de médias. 

A média geral da PG (tabela 29) para as linhagens e testemunhas foi 1969 kg.ha-1 (32,8 

sacas.ha-1), variando de 1484 kg.ha-1 (USP 02-16.079) a 2339 kg.ha-1 (USP 11-38), ou seja, uma 

diferença de 855 kg.ha-1 (14,2 sacas.ha-1) desde a linhagem que atingiu a menor, até a de maior 

PG. Houve incremento linear das médias da PG para os experimentos Controle, Derosal e Impact, 

sendo, respectivamente, 1673 kg.ha-1 (27,9 sacas.ha-1), 1821 kg.ha-1 (30,4 sacas.ha-1) e 2413 

kg.ha-1 (40,2 sacas.ha-1); evidenciando as conseqüências da presença da ferrugem e DFC em 

Controle, posteriormente a ação da ferrugem em Derosal e a maior média geral em Impact, pela 

total ausência de doenças neste experimento. Estatisticamente, as médias gerais da PG dos 

experimentos não foram diferentes; economicamente, se comparadas as médias de PG entre os 

experimentos Impact e Derosal, foi observada uma diferença de aproximadamente 600 kg (10 

sacas.ha-1); a título de comparação, a presença da ferrugem em Derosal diminuiu em 25% a 

média da PG em relação a Impact, na ausência da doença. No preço atual de mercado da soja 

(US$ 7.8 por bushel) (AG RURAL, 2007), esta diferença representou um montante aproximado 

de US$ 160, mostrando em termos financeiros e por meio de uma simples estimativa, as 

conseqüências da ação da ferrugem (uma queda de 25% da produção, em apenas um hectare de 

soja cultivada). O efeito das DFC (diferença da PG entre os experimentos Derosal e Controle) foi 

148 kg.ha-1 (2,5 sacas.ha-1 ou US$ 40.0 aproximadamente). Em percentagem, as DFC foram 

responsáveis por perdas aproximadas de 8%, equivalendo a aproximadamente um quarto das 

perdas provocadas pela ferrugem. Portanto, a ferrugem tem importância econômica 

inquestionável. 

Para a maior parte das linhagens (tabela 29) não foi constatada diferença significativa 

das médias de PG entre os experimentos, mas para nove delas (35%) houve variação significativa 

nos contrastes Impact vs. Derosal e/ou Impact vs. Controle. A ausência de significância para as 
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comparações entre linhagens dentro dos experimentos Controle e Derosal, apesar da boa 

amplitude de variação das médias gerais da PG, mostraram que a ferrugem e as DFC atuaram de 

forma semelhante sobre todas as linhagens, mas também de maneira severa, pela diminuição das 

médias de PG para Derosal e Controle, respectivamente, perante a média de PG do experimento 

Impact. Dentro deste experimento, as médias de PG variaram de 1701 kg.ha-1 (28,4 sacas.ha-1) 

para a USP 02-16.079, a 3026 kg.ha-1 (50,4 sacas.ha-1) para a USP 11-38, e demonstraram 

presença de variabilidade genética para PG, passível de seleção nas linhagens estudadas. Das 26 

linhagens estudadas (tabela 29), foi observada variação significativa entre os experimentos 

Impact e Derosal para sete delas (27% do total). 

Dentre as cultivares utilizadas como testemunhas, a BR-16 (tabela 29) atingiu a maior 

média de PG (1993 kg.ha-1 = 33,2 sacas.ha-1), mantendo-se estável e na primeira posição nos três 

experimentos de fungicidas. Esta cultivar também apresentou diferença estatística para PG entre 

os experimentos Impact e Controle, mas este não diferiu do Derosal, que por sua vez não foi 

diferente do Impact. Em 2004/05 a BR-16 foi classificada na terceira posição na média da PG 

(três experimentos) dentre as quatro testemunhas avaliadas (tabela 23), além de ter apresentado 

variação na ordem de classificação para a PG, quando os experimentos de fungicidas foram 

comparados entre si. A IAC-100 classificou-se na última posição na média da PG (três 

experimentos) em 2005/06 (1863 kg.ha-1 = 31,0 sacas.ha-1) (tabela 29), entre as testemunhas 

estudadas, e manteve-se nesta posição nos três experimentos. Em 2005/06, a IAC-100 confirmou 

sua tolerância de campo à ferrugem, já constatada em 2004/05 (tabelas 29 e 23, respectivamente), 

pela ausência de significância nas comparações entre as médias de PG dos experimentos Impact e 

Derosal, além de ter apresentado tolerância para DFC em 2005/06 (tabela 29). A BRS-232 foi 

utilizada como testemunha apenas em 2005/06, produziu 1940 kg.ha-1 (32,3 sacas.ha-1) na média 

dos três experimentos e apresentou tolerância à ferrugem e DFC pela ausência de variação 

significativa entre os três experimentos (tabela 29). Pierozzi (2007) constatou predominância de 

lesões do tipo TAN (suscetibilidade) nas avaliações realizadas para esta cultivar em condições de 

casa de vegetação, mas no desenvolvimento de seus trabalhos, identificou também algumas 

plantas com lesões do tipo “RB” (resistência), o que ressalta a existência de alelos de resistência 

e/ou tolerância à ferrugem nesta cultivar. 

As dez melhores linhagens pela ordem da PG (tabela 29) em 2005/06 foram: USP 11-38, 

USP 10-13, USP 10-10, USP 11-08, USP 02-16.045, USP 09-14, USP 97-10.046, USP 11-44, 
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BUSP-16-015 e 06-20. Estas, obtiveram média geral de PG de 2236 kg.ha-1 = 37,3 sacas.ha-1 (não 

apresentada na tabela 29). Destas, quatro linhagens, USP 10-13, USP 02-16.045, USP 97-10.046 

e USP 11-44, com média geral de PG = 2231 kg.ha-1 = 37,2 sacas.ha-1 (não apresentada na tabela 

29), apresentaram ausência de significância nos contrastes entre Impact e Derosal, e relativa 

proximidade na ordem de classificação da PG na comparação dos três experimentos, 

caracterizando a presença de alelos para tolerância à ferrugem nestas quatro linhagens. Estas 

mesmas quatro linhagens foram semelhantes, estatisticamente, nos contrastes Derosal vs. 

Controle e portanto, apresentaram também tolerância para DFC. As outras seis linhagens, USP 

11-38, USP 10-10, USP 11-08, USP 09-14, BUSP-16-015 e 06-20, foram tolerantes apenas para 

DFC, pela ausência de significância nos contrastes Derosal vs. Controle. 

Observando as genealogias das 26 linhagens avaliadas em 2005/06 (tabela 2), das dez 

linhagens classificadas com as maiores médias de PG (tabela 29), seis foram descendentes do 

cruzamento Foster x FT 79-3408. Uma delas, BUSP-16-015, é resultante de um cruzamento 

duplo, no qual um dos cruzamentos simples também foi entre Foster e FT 79-3408. A USP 02-

16.045, também resultante de um cruzamento duplo, possui genitores diferentes daqueles 

presentes nas sete linhagens anteriores, e as duas linhagens restantes possuem genitores 

completamente diferentes de todas as oito linhagens anteriores. Portanto, o cruzamento entre a 

cultivar Foster e a linhagem FT 79-3408, demonstrou ser uma combinação promissora do ponto 

de vista de tolerância à ferrugem e PG na soja; além disso, também foram evidenciadas outras 

fontes de tolerância. 

Levando em conta apenas as quatro linhagens destaques na tolerância à ferrugem (tabela 

29) (USP 10-13, USP 02-16.045, USP 97-10.046 e USP 11-44) e respectivas genealogias (tabela 

2), ficaram evidentes dois fatos ainda não registrados na literatura: a) as linhagens que 

apresentaram tolerância à ferrugem, possuem entre os genitores as cultivares norte-americanas 

Foster e Forrest, duas fontes de genes de resistência ao nematóide de cisto da soja (NCS) 

(Heterodera glycines Ichinohe) raça 3 e/ou 6 (HIROMOTO, 1996); b) foi constatada associação 

positiva entre tolerância à ferrugem e tolerância para DFC nestas mesmas quatro linhagens. Além 

da associação positiva entre tolerância à ferrugem e DFC, foi feita uma observação muito 

importante de associação positiva entre tolerância à ferrugem, DFC e resistência ao NCS, 

comprovando cientificamente observações práticas (Dr. Romeu Kiihl e Dr. Leones Almeida, 

TMG - Tropical Melhoramento & Genética). A associação entre tolerância à ferrugem e DFC 
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demonstrou não ser completa, pois dentre as dez linhagens com as maiores médias de PG (tabela 

29), quatro apresentaram associação entre estas tolerâncias, enquanto que as outras seis foram 

tolerantes apenas para DFC. Cinco destas seis linhagens possuem na sua genealogia, a cultivar 

Foster, e uma destas cinco, possui a cultivar Foster e a Forrest, na sua genealogia. Portanto, 

houve também certa associação entre tolerância para DFC e resistência ao nematóide de cisto da 

soja. 

De acordo com a tabela 29, as linhagens com alta PG podem ter tolerância à ferrugem 

(por exemplo a USP 10-13, que foi bem classificada nos três experimentos de fungicidas) ou 

podem não ter tolerância à ferrugem (por exemplo a USP 10-10, com grande diferença de PG 

entre Impact e Derosal). Isto indicou não haver associação forte entre tolerância à ferrugem e PG, 

pelo menos entre o pequeno número (26) de linhagens analisadas; este fato foi discordante de 

observações práticas sobre uma associação entre tolerância à ferrugem e menores PG (Dr. Romeu 

Kiihl e Dr. Leones Almeida, TMG - Tropical Melhoramento & Genética). Talvez tais 

observações tenham sido realizadas entre linhagens que não passaram por uma pressão de seleção 

tão forte quanto àquela aqui empregada. 

As médias gerais do PMS (tabela 30) variaram de 109 a 149g para as linhagens; já as 

testemunhas mostraram maior variação (89 a 164g). Embora as diferenças entre experimentos 

não tenham sido significativas, houve tendência da ferrugem em diminuir o tamanho das 

sementes (médias de 149g em Impact, 128g em Controle e 123g em Derosal). O teste de Tukey 

diferenciou as linhagens dentro de cada experimento para o PMS, mas poucas linhagens (quatro) 

apresentaram diferenças entre os experimentos. Entre as testemunhas, apenas a BR-16 mostrou 

diferença significativa entre Derosal (PMS = 134,7g) e Impact (PMS = 165,1g). Em síntese, a 

ferrugem e as DFC não afetaram significativamente o tamanho das sementes. Oliveira et al. 

(2005) obtiveram resultados semelhantes para o peso de cem sementes, de forma que a ferrugem 

não afetou significativamente o caráter, em diferentes cultivares suscetíveis à ferrugem. Os 

autores compararam as médias destas cultivares entre parcelas tratadas e não tratadas com 

fungicida. 

A média geral do NDM (tabela 31) foi 120 dias (117 a 130 dias), mostrando a presença 

de variabilidade genética para ciclo nestas linhagens. As médias gerais de ciclo em cada um dos 

três experimentos de fungicidas permaneceram próximas de 120 dias, com uma média um pouco 

maior em Impact, evidenciando o controle da ferrugem e das DFC neste experimento, perante 
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Derosal e Controle. Não foi constatada diferença significativa entre experimentos para nenhuma 

das linhagens, mostrando que para estas, a ferrugem e as DFC não alteraram o ciclo. Dentro de 

cada experimento, no entanto, o teste de médias diferenciou as linhagens. Oliveira et al. (2005) 

obtiveram resultados semelhantes, com ausência de significância para as comparações de ciclo 

entre presença e ausência de ferrugem, para um grupo de oito cultivares estudadas. 

Dentre as testemunhas estudadas (tabela 31) a BR-16 foi a mais precoce com 117 dias, 

seguida da BRS-232 com 118 dias e a IAC-100 apresentou o ciclo mais longo, 121 dias. 

Nenhuma destas cultivares apresentou significância nas comparações entre e dentro dos 

experimentos, evidenciando que possuem ciclos semelhantes estatisticamente, sendo que a 

ferrugem e as DFC não alteraram o caráter. 

Um paralelo entre os resultados de PG, PMS e NDM (tabelas 29, 30 e 31) das 26 

linhagens estudadas em 2005/06, demonstrou evidências de que algumas linhagens (USP 10-13, 

USP 02-16.045, USP 97-10.046 e USP 11-44) possuem alto potencial produtivo, são tolerantes à 

ferrugem, apresentam variabilidade genética para ciclo, mas as médias de ciclo destas linhagens 

permaneceram próximas às médias gerais do NDM de todas as linhagens estudadas. Mostraram 

também PMS semelhantes, porém um pouco abaixo da média geral do PMS de todas as 26 

linhagens. Com base nestes resultados, ficou evidente que as linhagens tolerantes à ferrugem não 

se utilizaram da estratégia de “escape” da ferrugem (ciclo curto), por terem apresentado bons 

desempenhos produtivos e, por isso, foram realmente tolerantes à ferrugem. Estas mesmas 

linhagens também variaram na classificação das médias de PMS, com uma pequena 

predominância de sementes de tamanhos menores, dentre as 26 linhagens estudadas. Este fato 

evidenciou que um menor PMS pode ser um possível mecanismo de tolerância à ferrugem e 

DFC. Correlações entre as médias de PG, PMS e NDM, e respectivas discussões, estão 

apresentadas no item 2.3.2.2.3, com o intuito de esclarecer um pouco melhor as variações 

independentes destes caracteres, por conseqüência da ação da ferrugem e DFC. 

 

2.3.2.2.3 Considerações gerais sobre a tolerância à ferrugem 

 

Nos trabalhos conduzidos em 2004/05 em Anhembi, foram encontradas evidências de 

tolerância à ferrugem em algumas linhagens (tabela 23). Mas os resultados eram pouco 

confiáveis por conseqüência das influências ambientais já consideradas anteriormente, pelas 
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possíveis interações entre fungicidas e temperaturas médias noturnas mais baixas, aliadas aos 

prováveis efeitos pronunciados das DFC. Estes fatores contribuíram para o aparecimento de 

contrastes negativos nas comparações entre Impact e Derosal (tabela 8). Em 2005/06 (tabela 29), 

as 26 linhagens estudadas e selecionadas com base nos resultados de 2004/05, demonstraram e 

confirmaram as evidências da presença de alelos para tolerância à ferrugem. Além disso, as cinco 

linhagens classificadas com as maiores médias de PG em 2004/05 (tabela 23) (USP 09-14, 

BUSP-16-015, USP 11-38, USP 97-10.046 e USP 11-44) continuaram entre as nove melhores em 

2005/06 (tabela 29). 

Realizando novamente um paralelo entre PG, PMS e ciclo para os dois anos agrícolas, 

ficou evidente que as linhagens com as maiores médias de PG variaram consideravelmente para 

PMS e ciclo nos dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06) (tabelas 23, 24 e 25; e 29, 30 e 31). De 

acordo com a tabela 32 (correlações de Spearman entre PG, PMS e NDM avaliados em 2004/05 e 

2005/06), as correlações gerais para as três características comparadas duas a duas foram 

significativas, porém não foram altas (permaneceram abaixo de 0,50), o que implica nas 

variações independentes observadas nas comparações entre a PG, PMS e NDM nos dois anos 

agrícolas (tabelas 23, 24 e 25; e 29, 30 e 31). As correlações para cada um dos experimentos de 

fungicida em particular (tabela 32), demonstraram a mesma tendência, e aparentemente, 

genótipos tolerantes à ferrugem e com maiores médias de PG, apresentaram menores PMS, 

indicando ser este também um dos mecanismos de tolerância à ferrugem. 

Na análise ponderada dos resultados deste trabalho, alguns pontos podem ser 

destacados: a) foi constatada variabilidade genética na soja para tolerância à ferrugem na 

ausência de genes principais de resistência, sendo esta tolerância passível de seleção e, por este 

motivo, genótipos tolerantes podem ser identificados e utilizados como fontes de genes de 

tolerância à ferrugem; b) a metodologia dos experimentos de fungicidas foi eficiente para auxiliar 

na identificação e seleção de genótipos de soja tolerantes à ferrugem e DFC; c) foi constatada 

associação positiva entre tolerância à ferrugem e tolerância para DFC; e d) verificou-se uma 

possível associação entre tolerância à ferrugem, tolerância para DFC e resistência ao NCS. O 

mais importante até o momento, apesar da necessidade do entendimento da genética envolvida na 

tolerância da soja à ferrugem, e a sua relação ou associação com as outras tolerâncias e/ou 

resistências, é a constatação da existência concreta da tolerância à ferrugem, e a possibilidade de 

sua utilização em programas de seleção recorrente (VELLO et al., 2002), pela natureza a 
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princípio quantitativa de sua herança (VELLO et al., 2002; PIEROZZI, 2007). Portanto, este 

trabalho representa a primeira constatação experimental de associação da tolerância à ferrugem 

com DFC e resistência ao NCS. 

A tolerância à ferrugem “per se” mostrou-se efetiva e, se aliada a genes principais de 

resistência poderá ser uma estratégia eficiente contra a doença, já que o patógeno tem grande 

capacidade de gerar novas raças virulentas em curtos espaços de tempo. Por conseguinte, se o 

controle da ferrugem é realizado no momento adequado com o uso de fungicidas, o mecanismo 

de tolerância que diminui a velocidade do progresso da doença, permitiria um menor número de 

aplicações de fungicidas, diminuiria os custos de produção e proporcionaria uma produtividade 

de grãos economicamente aceitável, mesmo na presença da doença. Assim, a utilização da 

tolerância à ferrugem “per se” e/ou aliada aos genes principais de resistência, poderão ser 

estratégias eficientes para os programas de melhoramento genético de soja, garantindo 

estabilidade e longevidade dos mecanismos genéticos envolvidos no controle da ferrugem da 

soja. 

 

2.3.2.3 Análise de variância conjunta para verificar o efeito dos ambientes e experimentos 

sobre os genótipos 

 

Para a análise de variância conjunta (tabela 33) foram considerados os efeitos de 

ambientes (Anhembi 2004/05 e 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06) e de experimentos 

(Controle, Derosal e Impact) sobre o desempenho dos genótipos (linhagens e testemunhas), e as 

respectivas interações duplas e tripla entre estas fontes de variação (FV). As características 

agronômicas às quais as interações triplas ambientes x experimentos x genótipos (A x E x G) não 

foram significativas, as respectivas interações duplas significativas também foram interpretadas, 

pois mostraram sobre qual fonte de variação (experimentos e/ou genótipos), a fonte de variação 

ambientes, mais contribuiu para as diferenças nas médias das características agronômicas 

avaliadas nos genótipos. 

Os coeficientes de variação (tabela 33) variaram de 3,15% a 15,3% e representaram boa 

precisão experimental para experimentos conduzidos com soja. A média geral da PG foi 2422 

kg.ha-1, equivalendo a 40,4 sacas.ha-1, e um pouco abaixo da média brasileira de PG, 2800 kg.ha-1 

(46,7 sacas.ha-1) (previsão para a safra 2006/07) (MAPA, 2007). Deve ser considerado, no 
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entanto, que as 40,4 sacas.ha-1 produzidas são a média da PG dos dois anos agrícolas (2004/05 e 

2005/06) incluídos neste trabalho, e em 2005/06 as condições climáticas menos favoráveis 

(gráfico 2) e a alta severidade da ferrugem, diminuíram a média geral da PG (tabela 29), que foi 

mais baixa em relação a 2004/05 (tabela 23). Os genótipos atingiram boa APM (77,6 cm), o que 

representou bom desenvolvimento das plantas. O ciclo médio (NDM) foi 123 dias, caracterizando 

genótipos de ciclo semiprecoce. A nota média de Ac foi 1,57, mostrando a ausência quase total 

de genótipos com plantas acamadas; a média de VA foi 3,51, caracterizando genótipos 

agronomicamente adequados. O peso médio de mil sementes permaneceu por volta de 138g; 

equivalente à média do PMS de cultivares de soja comerciais. Para atender aos objetivos do 

trabalho e de acordo com o esperado, a severidade da ferrugem nas duas avaliações de notas (1ª e 

2ª av FER) e experimentos (Controle e Derosal) aumentou linearmente; respectivamente na 1ª e 

2ª avaliações, as médias foram 2,25 e 3,42. 

As significâncias observadas para os conjuntos dentro de repetições, experimentos e 

ambientes, e para as repetições dentro de experimentos e ambientes (tabela 33) justificaram os 

ajustes das médias por meio do modelo de Federer (1956) para as posteriores análises de 

variância para os genótipos (linhagens e testemunhas) no modelo de blocos ao acaso. 

Foram constatadas diferenças significativas entre os ambientes, experimentos e 

genótipos (tabela 33) para todas as características agronômicas, em nível de 1%, com exceção 

para APM e Ac para a fonte de variação (FV) experimentos. A ausência de significância para 

estas duas características na fonte de variação experimentos, demonstrou que a presença da 

ferrugem em Derosal, e a presença da ferrugem e DFC em Controle, não diminuíram a altura das 

plantas (APM) e nem promoveram a sua queda (Ac), quando em comparação à condição de 

ausência destas doenças no experimento Impact. As significâncias observadas na FV 

experimentos, para todas as outras características agronômicas estudadas nos genótipos, 

mostraram o comportamento peculiar e independente destas características em cada um dos 

experimentos. O isolamento do efeito da ferrugem e das DFC ocorreu, e estas doenças atuaram 

sobre os genótipos diminuindo provavelmente as médias do NDM, VA, PMS e da PG. As 

significâncias detectadas nas duas avaliações de notas de ferrugem para a FV experimentos, 

mostraram haver diferenças de severidade da doença, pelo menos nos contrastes Impact vs. 

Derosal e/ou Impact vs. Controle. Além de este resultado ter sido esperado (pela ausência da 
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ferrugem em Impact e presença em Derosal e Controle), demonstrou que os experimentos foram 

realmente diferentes na severidade da ferrugem, atendendo aos objetivos deste trabalho. 

As significâncias detectadas para todas as características agronômicas avaliadas para a 

fonte de variação genótipos (tabela 33) provaram a existência de variabilidade genética passível 

de seleção; e as significâncias detectadas nas duas avaliações de notas de ferrugem (1ª e 2ª av 

FER), demonstraram haver diferenças na severidade da doença. Portanto, foi detectada 

variabilidade genética para reação à ferrugem nos genótipos estudados. Para a FV ambientes, as 

significâncias detectadas em todas as características agronômicas demonstraram que os 

ambientes estudados interferiram de forma particular e independente sobre cada uma destas 

características, sendo que todas foram influenciadas por conseqüência da interação genótipo x 

ambiente. Além disso, a severidade da ferrugem foi diferenciada em cada um dos ambientes para 

cada uma das avaliações de notas de ferrugem (1ª e 2ª av FER), provavelmente por conseqüência 

do microclima específico de cada ambiente. 

Os testes de F não detectaram significância na interação tripla ambientes x experimentos 

x genótipos (A x E x G) (tabela 33) para as características APM, NDM, VA, PMS e PG. Para a 

APM e VA, considerando as respectivas interações duplas experimentos x genótipos (E x G) para 

estas características, que também não foram significativas, estes resultados demonstraram que 

com o acréscimo da fonte de variação ambientes na interação tripla, a ausência de significância 

neste último caso, provou que os diferentes ambientes com as diferentes condições de solo e 

microclima não interferiram no desenvolvimento das plantas de soja em altura, e nem alteraram 

seu aspecto visual (VA). Ou seja, comparando a APM e o VA na presença e/ou ausência de 

ferrugem (interação experimentos x genótipos), a ferrugem não diminuiu as médias da APM e 

nem o VA; os ambientes, como nova fonte de variação, também não interferiram nas variações 

das médias destas características. 

A ausência de significância na interação tripla A x E x G para o NDM e PMS (tabela 

33), também estão amparadas nas respectivas interações duplas entre experimentos e genótipos. 

Como a ação das doenças (ferrugem e DFC) ocorreu de maneira semelhante sobre todos os 

genótipos, provavelmente diminuindo as médias do NDM e PMS, com o acréscimo da fonte de 

variação ambientes na interação tripla, e pela ausência de significância neste último caso, os 

resultados mostraram que os ambientes considerados individualmente como fonte de variação, 

foram estatisticamente diferentes, mas estes não interferiram na ação das doenças (ação esta, que 
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foi individualizada para cada doença por meio dos experimentos de fungicidas). Por conseguinte 

e de acordo com estes resultados, os experimentos realizados com o intuito de isolar o efeito da 

ferrugem e das DFC sobre o NDM e o PMS, podem ser realizados novamente em diferentes 

ambientes, garantindo repetibilidade dos resultados. 

A ausência de significância na interação tripla A x E x G para a PG (tabela 33), mostrou 

que os ambientes, ou não interferiram, ou atuaram de forma semelhante sobre o desempenho 

produtivo dos genótipos. Esta última explicação é a mais coerente, pois as médias de 

produtividade de grãos em 2005/06 foram muito mais baixas em relação ao ano agrícola 2004/05 

(respectivamente tabelas 29 e 23), além de que foi detectada significância para a PG em todas as 

interações duplas (A x E, A x G, e E x G). Ou seja, a média da PG para cada experimento, foi 

alterada por ação das condições climáticas diferenciadas que ocorreram entre os ambientes 

(interação significativa A x E), onde em Anhembi 2004/05 a PG média (3778,9 kg.ha-1) foi muito 

maior que as médias de PG dos ambientes estudados em 2005/06, que permaneceram em torno de 

1970 kg.ha-1 (tabela 34); já que as médias de PG dos genótipos variaram entre ambientes 

(interação significativa A x G para a PG), além de terem variado como conseqüência da ação da 

ferrugem e das DFC (interação significativa E x G para a PG). 

Para o Ac a interação A x E x G foi significativa (tabela 33), como conseqüência 

exclusiva das variações que existem entre ambientes, pois a interação E x G não foi significativa 

para o Ac. Ou seja, os ambientes interferiram significativamente sobre os genótipos, de forma 

que em alguns dos ambientes o acamamento foi maior, provavelmente, que em outros. Embora 

não tenha sido detectada significância na interação tripla A x E x G para a APM, o contrário foi 

observado para Ac, o que demonstrou que os ambientes interferiram mais intensamente sobre o 

Ac do que sobre a APM, mesmo que estas duas características estejam, de certa forma, 

correlacionadas (UNÊDA-TREVISOLI, 1999) . 

Para as duas avaliações de notas de ferrugem (1ª e 2ª av FER) (tabela 33), a interação 

tripla A x E x G foi significativa, pois neste caso estão sendo consideradas todas as fontes de 

variação: as diferenças entre ambientes, entre experimentos (presença e ausência de ferrugem) e 

as próprias diferenças dos genótipos para a reação à ferrugem, em função da variabilidade 

genética para tolerância e suscetibilidade à ferrugem presente nas linhagens estudadas, conforme 

já destacado anteriormente. Todos estes fatores contribuíram para a constatação da significância 

na interação tripla A x E x G, para as duas avaliações de notas de ferrugem. 
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A significância (a 1%) observada na interação A x E para todas as características 

agronômicas (tabela 33), evidenciaram que para cada um dos quatro ambientes (Anhembi 

2004/05 e 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06), as características agronômicas 

comportaram-se de forma diferenciada para cada experimento (Controle, Derosal e Impact), por 

conseqüência das respectivas condições climáticas e variações do microclima de cada ambiente. 

No entanto, mesmo com as influências e variações dos ambientes, dois pontos podem ser 

destacados: a) foram detectadas significâncias para todas as características agronômicas na FV 

experimentos, e por isto, estes isolaram eficientemente o efeito da ferrugem e das DFC, 

mostrando que as doenças influenciaram as características agronômicas, diminuindo 

provavelmente suas médias; b) o isolamento do efeito das doenças, revelou boa confiabilidade e 

repetibilidade dos resultados e da metodologia empregada, para mensurar o efeito dos patógenos 

em diferentes condições ambientais. Foram também observadas significâncias nas interações A x 

G (tabela 33) para todas as características agronômicas estudadas (a 1%), mostrando que os 

genótipos modificaram seu comportamento de acordo com as influências ambientais, 

comprovando a presença da interação genótipo x ambiente. 

As significâncias das interações E x G (tabela 33) para a PG (5%), 1ª e 2ª av FER (1%) 

mostraram exatamente o objetivo do trabalho: o comportamento diferenciado de cada um dos 

genótipos nos diferentes experimentos (Controle, Derosal e Impact). Posteriormente, por meio 

dos testes de comparações entre médias, os genótipos foram separados em grupos e identificados 

aqueles tolerantes à ferrugem e DFC, como também já realizado anteriormente, porém apenas 

com os dados individuais de cada um dos anos agrícolas (tabelas 23 e 29, respectivamente 

2004/05 e 2005/06). 

Não foi detectada interação significativa entre E x G (tabela 33) para as características 

agronômicas APM, NDM, Ac, VA e PMS. A ausência de interação significativa para APM, Ac e 

VA, mostrou que a presença da ferrugem e das DFC no experimento Controle e a ocorrência da 

ferrugem em Derosal, em comparação à ausência destas doenças no experimento Impact, não 

alterou as médias destas características por razões fisiológicas. Ou seja, o desenvolvimento das 

plantas de soja em altura, ocorreu, quase na sua totalidade antes do florescimento, e a incidência 

das doenças foi constatada após esta fase. Por conseqüência, a ferrugem e as DFC não 

influenciariam a APM e nem o acamamento. Embora visualmente, em observações de campo, o 

aspecto agronômico das plantas tenha se alterado, estatisticamente, o VA não foi diferente, 
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quando comparados os mesmos genótipos na presença e ausência das doenças. A ausência de 

significância para as interações entre experimentos e genótipos para NDM e PMS, pode ser 

explicada, considerando que foram utilizadas as médias dos dois anos agrícolas para a realização 

das análises: a ferrugem e as DFC afetaram semelhantemente todos os genótipos, diminuindo 

provavelmente o NDM e o PMS já que os testes de F realizados para estas características, nas 

fontes de variação genótipos e experimentos, constataram diferenças significativas entre 

genótipos e entre experimentos. 

As significâncias na interação E x G para a PG e as duas avaliações de notas de 

ferrugem (1ª e 2ª av FER) (tabela 33) eram esperadas, da mesma forma que os testes de F 

constataram diferenças significativas para estas características nas análises de cada uma das 

fontes de variação separadamente: genótipos e experimentos. As interações significativas entre 

experimentos e genótipos (E x G) para estas três características, demonstraram que os genótipos 

responderam de maneira diferenciada em cada um dos experimentos, quando estes foram 

comparados entre si. Assim, a severidade da ferrugem nos genótipos, foi diferente tanto no início 

quanto no final do processo infeccioso, pelo menos nas comparações entre os contrastes Impact 

vs. Controle e/ou Impact vs. Derosal, respectivamente pela ausência e presença de ferrugem 

nestes experimentos. A interação significativa E x G para a PG, mostrou que os genótipos 

responderam de forma diferenciada em cada um dos experimentos; para os genótipos suscetíveis, 

a ferrugem e as DFC diminuíram provavelmente as médias da PG. Com a constatação da 

interação significativa, fica claro o comportamento diferencial das linhagens, quando estas foram 

comparadas entre si. Em resumo, foi constatada mais uma vez a presença de variabilidade 

genética para tolerância à ferrugem nos genótipos estudados. A identificação das linhagens 

superiores para PG, reação à ferrugem e DFC, será novamente confirmada por meio dos testes de 

comparações entre médias. 

 

2.3.2.3.1 Comparações entre médias para determinar o efeito de experimentos, ambientes e 

genótipos 

 

Foram realizados os testes de comparações entre médias de ambientes, experimentos e 

genótipos, para todas as interações duplas significativas, para todas as características 

agronômicas avaliadas (tabela 33). Os testes de médias (Tukey) foram também realizados para as 
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interações não significativas, para estudar o comportamento das médias das respectivas 

características, dentro de cada fonte de variação, individualmente. 

 

2.3.2.3.1.1 Comparações entre médias para as interações entre ambientes e experimentos 

 

As interações entre ambientes (Anhembi 2004/05, Anhembi 2005/06, ESALQ 2005/06 e 

Areão 2005/06) e experimentos (Controle, Derosal e Impact) foram significativas para todas as 

características agronômicas estudadas (tabela 33) e os resultados das comparações entre médias, 

realizadas por meio de teste de Tukey (5%), estão apresentados na tabela 34. 

As médias gerais da APM para os experimentos (tabela 34) variaram de 77 a 78 cm e 

permaneceram próximas à média geral da APM (77,5 cm). Esta, foi resultante das médias de 

APM observadas em todos os ambientes e experimentos. Nos ambientes, as médias gerais de 

APM apresentaram maiores variações em relação às variações das médias dos experimentos (66 

cm em Anhembi 2005/06 a 84 cm em ESALQ 2005/06). Nas comparações entre médias de APM, 

entre os experimentos dentro de cada um dos quatro ambientes, as diferenças não froam 

significativas na sua maior parte. Por outro lado, nas comparações dos diferentes ambientes 

dentro de cada experimento, as médias de APM variaram significativamente. Basicamente, a 

ferrugem e as DFC alteraram pouco as médias desta característica, pois as doenças iniciaram o 

processo infeccioso após o florescimento, e, a partir desta fase, a soja normalmente se desenvolve 

pouco em altura, ao passo que as diferenças das médias de APM entre os ambientes, foram 

resultantes da interação genótipo x ambiente. Os resultados demonstraram que a APM sofreu 

influência significativa do ambiente. Unêda-Trevisoli (1999), estudando estabilidade fenotípica 

de cruzamentos óctuplos em soja, nos locais Anhembi, ESALQ e Areão, encontrou resultados 

semelhantes, onde a APM sofreu influências significativas por conseqüência da interação 

genótipo x ambiente. 

As comparações entre médias para as características Ac e VA (tabela 34) apresentaram 

comportamentos semelhantes. A média geral de Ac foi 1,56 e caracterizou plantas bem eretas. A 

média geral de Ac, observada nos diferentes ambientes em 2005/06 (1,61) foi um pouco maior 

que a média observada em 2004/05, 1,39; a priori, estas diferenças não foram significativas. As 

médias de Ac para os experimentos de fungicidas permaneceram próximas da média geral (1,56) 

e variaram de 1,53 a 1,59. Para os ambientes, as médias gerais de Ac apresentaram maiores 
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variações, sendo 1,39 em Anhembi 2004/05 a 1,70 em Areão 2005/06; os testes de comparações 

entre médias de Ac para os ambientes dentro de cada experimento, e dos experimentos dentro de 

cada ambiente, indicaram pequenas variações que não foram significativas. Em resumo, em 

2004/05, o Ac foi um pouco menor em relação ao ano seguinte. Para o VA (tabela 34), uma 

média geral de 3,50 caracterizou genótipos agronomicamente adequados, considerando que o VA 

máximo pode chegar a 5,00. As médias de VA nos experimentos, permaneceram próximas à 

média geral (variaram de 3,42 a 3,59), enquanto nos ambientes as variações foram um pouco 

maiores, porém não significativas, e as médias de VA variaram de 3,34 em Areão 2005/06 a 3,63 

em ESALQ 2005/06. As comparações entre médias de VA entre ambientes dentro de cada 

experimento, e entre experimentos dentro de cada ambiente, mostraram, predominantemente, 

ausência de significância. 

Com base nos testes de comparações entre médias (tabela 34), a ferrugem e as DFC não 

alteraram significativamente o Ac e o VA, por dois motivos principais: a) as doenças iniciaram o 

processo infeccioso após a fase de florescimento. Como são doenças de parte aérea não 

provocaram a queda das plantas; embora poderiam ter influenciado o aspecto visual (VA) da 

parcela como um todo, isto não ocorreu. Se as doenças estudadas provocassem danos no sistema 

radicular da soja, o Ac e o VA teriam sido alterados significativamente; b) o Ac e o VA foram 

avaliados com uma escala de notas e, conseqüentemente, subjetivas; portanto, erros podem estar 

associados aos resultados. Considerando que todas as avaliações foram realizadas pelo mesmo 

avaliador, a probabilidade da ocorrência de erros diminui significativamente. 

Tanto a ferrugem quanto as DFC não influenciaram significativamente as médias de 

APM, Ac e VA; os diferentes ambientes alteraram apenas as médias da APM, enquanto que o Ac 

e o VA apresentaram comportamento semelhante; sendo assim, em comparação com o Ac e o 

VA, a APM sofreu maiores influências por conseqüência da interação genótipo x ambiente. 

As médias gerais do NDM, PMS e PG (tabela 34) foram, respectivamente, 123,3 dias, 

138,3 gramas e 2422 kg.ha-1. Estas médias caracterizaram genótipos de ciclo semiprecoce, com 

PMS adequado e semelhante às cultivares de nível comercial, com produtividade média de 40,4 

sacas.ha-1, um pouco abaixo da média brasileira de PG (2800 kg.ha-1 = 46,7 sacas.ha-1), previsão 

para a safra 2006/07) (MAPA, 2007). As médias de cada experimento de fungicida, 

respectivamente em cada uma das características (NDM, PMS e PG), permaneceram próximas às 

respectivas médias gerais e demonstraram uma tendência de incrementos nas médias, na sua 
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devida ordem para Controle, Derosal e Impact. Esta tendência evidenciou a eficiência dos 

experimentos de fungicidas em isolar o efeito das doenças. Ou seja, todas as doenças (ferrugem e 

DFC) foram evitadas em Impact, houve efeito somente da ferrugem em Derosal e a ocorrência de 

todas as doenças no experimento Controle. 

Comparações entre médias para NDM, PMS e PG (tabela 34) mostraram que em 

2004/05, as médias gerais destas características apresentaram tendência de melhores 

desempenhos, em relação às médias destas mesmas características nos diferentes ambientes em 

2005/06. As razões para estas diferenças estão ligadas provavelmente: a) às melhores condições 

climáticas e precipitações pluviométricas mais uniformes, temporalmente, em 2004/05, em 

relação a 2005/06 (gráfico 2; LES-ESALQ/USP, 2006); b) à maior importância / agressividade da 

ferrugem e das DFC em 2005/06 em relação ao ano agrícola anterior (item 2.3.1). 

Conseqüentemente, as médias de ciclo, PMS e PG em 2005/06, foram menores quando 

comparadas a 2004/05. As comparações de médias entre experimentos e ambientes para o NDM, 

PMS e PG (tabela 34), constataram significâncias nos contrastes dos experimentos dentro de cada 

ambiente, e entre ambientes dentro de cada experimento. 

Nos contrastes entre médias de NDM (tabela 34) dentro dos ambientes, para Anhembi 

2004/05, a média em Impact (131 dias) foi significativamente menor à média em Derosal (134 

dias), porém semelhante à média do experimento Controle (132 dias). A ordem inversa à 

esperada entre as médias de Impact e Derosal deve-se provavelmente às duas razões principais 

discutidas no item 2.3.1: a) as interações entre o fungicida e as temperaturas médias noturnas 

mais baixas durante o período da safra 2004/05; b) à maior importância das DFC em relação à 

ferrugem em 2004/05, quando em comparação a 2005/06. Todos os ambientes avaliados em 

2005/06 apresentaram as maiores médias de ciclo (NDM) no experimento Impact (123 dias), e 

estas foram significativamente superiores às médias em Derosal (119 dias) e Controle (119 dias). 

Para este último contraste, não foi constatada significância entre as médias gerais e individuais do 

NDM, dentro de cada um dos ambientes. Em Impact, foram constatadas as maiores médias de 

ciclo e, além disso, ficou evidente que a ferrugem diminuiu significativamente o ciclo médio dos 

genótipos estudados, pelas significâncias constatadas nos contrastes Impact vs. Derosal. Por outro 

lado, não foi constatada significância nos contrastes Derosal vs. Controle, evidenciando que as 

DFC não diminuíram as médias do NDM significativamente. Em resumo, os experimentos de 
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fungicidas foram eficientes para revelar o efeito da ferrugem sobre o NDM, bem como o efeito 

das DFC, embora, neste último caso, não foram observadas diferenças significativas de ciclo. 

Os testes de comparações entre médias do NDM, entre ambientes dentro de 

experimentos (tabela 34), constataram significância entre os ambientes, e destacaram Anhembi 

2004/05 como o ambiente com as maiores médias de ciclo (132 dias) para todos os experimentos. 

A média geral de ciclo em 2005/06, considerando todos os ambientes e experimentos, foi 12 dias 

menor que a média geral do NDM em 2004/05, ou seja, 120 dias. Isto ocorreu por conta das 

condições climáticas um pouco mais favoráveis, com chuvas melhor distribuídas temporalmente 

em 2004/05 em relação ao ano agrícola seguinte (gráfico 2). A maior agressividade da ferrugem 

em 2005/06 em relação a 2004/05, contribuiu também para as menores médias de ciclo em 

2005/06, conforme discutido anteriormente. Os testes de comparações entre médias (tabela 34) 

para os contrastes entre os ambientes estudados em 2005/06 (Anhembi, ESALQ e Areão), 

evidenciaram semelhança entre as médias de ciclo para todos os ambientes, e permaneceram 

todas, próximas a 120 dias. Não foi possível destacar qualquer ambiente; todavia ESALQ 

2005/06 classificou-se com as maiores médias (122 dias). 

Para o PMS e PG (tabela 34), novamente nos contrastes entre experimentos dentro do 

ambiente Anhembi 2004/05, as médias em Derosal [respectivamente, 162g e 4083 kg.ha-1 (68,0 

sacas.ha-1) para PMS e PG], foram significativamente superiores à média do PMS em Impact 

(155g), e significativamente superiores às médias de PG em Impact (3660 kg.ha-1 = 61 sacas.ha-1) 

e Controle (3594 kg.ha-1 = 59,9 sacas.ha-1). As razões, conforme já discutido, devem-se às 

interações entre o fungicida Impact (grupo dos triazóis) e as temperaturas médias noturnas mais 

baixas em 2004/05, em relação a 2005/06, além da maior ação/importância das DFC perante a 

ação da ferrugem, em 2004/05, novamente quando em comparação a 2005/06. 

Para o estudo do desempenho dos ambientes e experimentos em 2005/06 (tabela 34) por 

meio das médias de PMS e PG, nos contrastes entre os experimentos de fungicidas em todos os 

ambientes, as maiores médias de PMS e PG foram observadas em Impact (respectivamente 145g 

= 20% superior às médias do PMS em Derosal; e 2414 kg.ha-1 = 32% superior às médias da PG 

em Derosal. Assim, somente a ferrugem (contraste Impact vs. Derosal) diminuiu em 32% a PG e 

em 20% o PMS). As DFC diminuíram as médias do PMS e da PG (contrastes Derosal vs. 

Controle), apenas numericamente na sua maioria, pois foi constatada significância nos contrastes 

Derosal vs. Controle, para o PMS e a PG, apenas no ambiente Anhembi 2005/06, dentre os três 
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ambientes avaliados neste ano agrícola. As significâncias constatadas nos contrastes Impact vs. 

Derosal e Derosal vs. Controle, para o PMS e PG, demonstraram a eficiência dos experimentos 

de fungicidas em isolar o efeito da ferrugem e das DFC. Estes resultados concordaram com a 

literatura, que narra sobre a possibilidade da utilização de experimentos de fungicidas como 

ferramenta para isolar o efeito das doenças (TSCHANZ e TSAI, 1983; TSCHANZ e WANG, 

1985; OLIVEIRA et al., 2005), embora estes trabalhos não tenham apresentado nenhuma 

metodologia específica para isolar ou determinar o efeito destas doenças. 

Comparando o desempenho dos ambientes (Anhembi 2004/05, Anhembi 2005/06, 

ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06) dentro de cada experimento de fungicida, por meio das 

médias do PMS e da PG (tabela 34), os testes de comparações entre médias evidenciaram a 

superioridade do ambiente Anhembi 2004/05 para todos os experimentos e para o PMS e a PG. 

Sendo o PMS (160g = 22% superior à média de PMS (131g) dos outros três ambientes) e PG 

(3779 kg.ha-1 = 92% superior à média de PG (1970 kg.ha-1) dos outros três ambientes). As 

condições climáticas mais favoráveis em 2004/05 em relação a 2005/06, principalmente 

distribuição temporal mais uniforme das chuvas (gráfico 2), além da maior agressividade da 

ferrugem em 2005/06 em relação ao ano agrícola anterior, conforme discutido anteriormente, 

proporcionaram ao ambiente Anhembi 2004/05 a melhor posição no ranking geral da PG e PMS. 

As comparações entre os três ambientes estudados em 2005/06 (tabela 34) (Anhembi 

2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06), Anhembi 2005/06 destacou-se com as maiores 

médias de PG (2193 kg.ha-1 = 36,6 sacas.ha-1), e Areão 2005/06 destacou-se com a maior média 

de PMS (142g). O local Anhembi destacou-se nos dois anos agrícolas para a PG por ser ambiente 

bastante favorável para o desenvolvimento da soja, constituído de solo do tipo aluvial distrófico, 

textura médio-arenosa e relevo plano. Este ambiente quando bem manejado proporciona altos níveis 

de PG para a soja. Outros autores, também classificaram este mesmo ambiente (Anhembi, dentre 

Anhembi, ESALQ e Areão) como um dos melhores para o desenvolvimento da soja, em estudos da 

interação genótipo x ambiente para a PG, e obtiveram neste mesmo local, as médias mais altas de 

PG (LAÍNEZ-MEJÍA, 1996; ROCHA, 1998). 

As avaliações de notas de ferrugem (1ª av FER e 2ª av FER) (tabela 34) demonstraram 

boa agressividade da doença nas duas avaliações e em todos os ambientes estudados. Conforme 

detalhado a seguir, as notas no experimento Impact, em relação aos experimentos Derosal e 
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Controle foram diferentes, estatisticamente, conforme o esperado, em função da ausência de 

ferrugem no experimento Impact. 

Na 1ª av FER (tabela 34), a média geral foi 2,25, demonstrando boa agressividade da 

doença já no início do processo infeccioso, ou seja, dez a 12 dias após a constatação das 

primeiras pústulas da doença (estádio R1/R2 das plantas). As médias de severidade da doença nos 

experimentos Controle e Derosal permaneceram próximas à média geral (respectivamente 2,74 e 

3,03), porém foram significativamente diferentes. A 2ª av FER (tabela 34) revelou bom progresso 

da doença, num tempo de dez dias decorridos a partir da 1ª av FER. A nota média da 2ª av FER 

foi 3,42, em relação a 2,25 (1ª av FER). Na 2ª av FER, as médias de severidade nos experimentos 

Controle e Derosal também permaneceram relativamente próximas à média geral, 

respectivamente, 4,73 e 4,55, porém foram significativamente diferentes. Em cada uma das duas 

avaliações de notas de ferrugem (1ª av FER e 2ª av FER), as médias das notas nos experimentos 

Controle e Derosal, comparadas dentro de cada ambiente, apresentaram significância entre as 

médias. Em alguns casos, as maiores médias foram evidenciadas no experimento Controle, e em 

outros, no experimento Derosal. 

As variações entre médias da severidade da ferrugem entre os experimentos Controle e 

Derosal (tabela 34) em um mesmo ambiente, podem ser atribuídas a dois motivos principais, 

considerando que trabalhos semelhantes a este, ainda não foram publicados: a) as avaliações de 

notas são subjetivas e, por conseqüência, erros podem estar associados às avaliações. Levando 

em conta que todas as avaliações foram realizadas por um mesmo avaliador, a probabilidade de 

erros estarem associados a estas avaliações diminui significativamente; assim, as diferenças 

constatadas, podem ser resultado da interferência ambiental, já que o valor da diferença mínima 

significativa (DMS), calculada para a realização dos testes de médias com os dados originais 

transformados para (X + 0,5)0,5, apresentou baixo valor numérico. Por conseqüência, as médias 

podem ser facilmente distinguíveis; b) as maiores ou menores notas de ferrugem nos 

experimentos Controle, em relação ao experimento Derosal, podem estar associadas à ocorrência 

simultânea da ferrugem e DFC no experimento Controle, potencializando ou mascarando os 

sintomas da ferrugem e, conseqüentemente, alterando também as notas. 

Nas comparações entre médias de ambientes dentro de cada experimento (Controle e 

Derosal) (tabela 34), na 1ª av FER, foi evidenciado o que já havia sido destacado anteriormente: 

severidade significativamente menor da ferrugem no início do processo infeccioso, em 2004/05 



 

 

85

em relação a 2005/06 (1ª av FER). Já na 2ª av FER, isto não ocorreu. Na 1ª av FER, este 

comportamento pode ser explicado pela provável maior importância das DFC perante a ação da 

ferrugem, em 2004/05, conforme destacado no item 2.3.1. As menores diferenças numéricas e 

estatísticas de severidade para todos os ambientes na 2ª av FER, podem ter ocorrido em função da 

alta disponibilidade de inóculo em estágios mais avançados da doença. A ferrugem, quando não 

controlada adequadamente, pode aumentar exponencialmente, assim como ocorre com as DFC da 

soja (MICHEL et al., 2000), e de acordo com o modelo teórico apresentado por Bergamin Filho 

(2006). 

Levando em conta as notas de ferrugem nos ambientes avaliados somente em 2005/06 

(Anhembi 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06) (tabela 34), dentro dos experimentos 

(Controle e Derosal), estas médias apresentaram significância quando contrastadas. Estas 

diferenças foram resultantes da interação do patógeno com o microclima de cada ambiente, sem 

considerar a interação dos próprios genótipos com o ambiente e a interação dos genótipos com o 

patógeno, já que foram identificados alguns tolerantes, enquanto outros foram suscetíveis à 

ferrugem, conforme discutido anteriormente. 

Os experimentos de fungicidas demonstraram ser uma metodologia eficiente e 

relativamente simples para mensurar a ação da ferrugem e das DFC sobre o NDM, PMS e a PG, 

com destaque para a ação da ferrugem (tabela 34), mesmo que os ambientes tenham alterado 

significativamente o comportamento destas características. Embora tenham sido detectadas 

interações significativas entre ambientes e experimentos nos testes de F para todas as 

características agronômicas avaliadas (tabela 33), nos testes de comparações entre médias para 

individualizar o efeito dos ambientes e experimentos sobre a APM, Ac e VA, as maiores 

alterações nas médias destas características ocorreram por conseqüência de suas interações com 

os ambientes (tabela 34). A ferrugem e as DFC não lateraram significativamente as médias destas 

características. Nas comparações entre as médias de notas de ferrugem entre experimentos 

(Impact vs. Derosal e Impact vs. Controle), as variações entre as médias de notas para as duas 

avaliações de notas (1ª av FER e 2ª av FER) já eram esperadas (tabela 34), em função dos 

contrastes entre ausência e presença de ferrugem. As variações entre as médias das notas nas 

comparações entre ambientes, foram resultantes da interação do patógeno com o microclima 

inerente a cada local de condução de ensaios, além das influências e interações dos genótipos 

tolerantes e suscetíveis à ferrugem, os quais também modificaram a ação do patógeno. 
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2.3.2.3.1.2 Comparações entre médias para as interações entre genótipos e ambientes 

 

Foram significativas as interações entre ambientes (Anhembi 2004/05, Anhembi 

2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06) e genótipos (linhagens e testemunhas) para todas as 

características agronômicas avaliadas (tabela 33); e as tabelas 35 a 42 apresentam as comparações 

entre médias de ambientes e experimentos para todas as características agronômicas estudadas. 

A média geral da APM (tabela 35) foi 77,5 cm e caracterizou genótipos com boa altura 

de plantas. Na prática, para cultivares de hábito de crescimento determinado, boas médias de 

APM e que caracterizam porte adequado para a soja alcançar boas médias de PG, variam, em 

média, entre 70 e 90 cm. Quando estas alturas são significativamente ultrapassadas, há riscos da 

ocorrência de acamamento, já que a APM e o Ac estão, em parte, correlacionados (UNÊDA-

TREVISOLI, 1999). As médias gerais de APM (considerando todos os ambientes) para os 

genótipos, variaram significativamente e apresentaram grande amplitude de variação. A APM das 

linhagens variou de 63 cm (USP 02-16.037) a 122 cm (USP 97-11.101); enquanto que as médias 

das testemunhas variaram de 74 cm (BR-16) a 82 cm (IAC-100); portanto, as testemunhas 

apresentaram menor amplitude de variação de APM em relação às linhagens. As variações das 

médias de APM das linhagens, dentro de cada ambiente e na média geral, demonstraram presença 

de variabilidade genética para APM, passível de seleção nestas linhagens. Se a faixa ótima de 

APM (70 a 90 cm) fosse respeitada, dentre as 26 linhagens e as duas testemunhas comuns a todos 

os ambientes, apenas 15 linhagens (pela ordem decrescente da média de APM: da linhagem 06-

20 até a linhagem USP-09.14) e as duas testemunhas, estariam dentro da faixa ótima de APM. 

Isto ocorreria se a seleção de linhagens superiores fosse realizada apenas com base nesta 

característica. 

As médias gerais da APM nos ambientes (tabela 35) variaram de 66 cm em Anhembi 

2005/06 (ambiente onde os genótipos se desenvolveram menos em altura), a 84 cm em ESALQ 

2005/06 (ambiente onde os genótipos mais se desenvolveram em altura). As variações das médias 

gerais de APM entre ambientes, e as variações das médias de cada genótipo nas comparações 

entre ambientes, foram resultantes da interação genótipo x ambiente. Rocha (1998) e Unêda-

Trevisoli (1999), estudaram detalhadamente a interação genótipo x ambiente nos locais Anhembi, 
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ESALQ e Areão, e verificaram que as médias de APM variaram entre estes ambientes por 

conseqüência desta interação. 

A média de Ac (tabela 36) para todos os genótipos e ambientes foi 1,56. As notas de 

acamamento em soja variam de 1,0 (genótipos excelentes - totalmente eretos e/ou sem 

acamamento) a 5,0 (genótipos muito ruins - totalmente acamados). Assim, 1,56 representou uma 

leve inclinação das plantas e as médias de Ac dos ambientes variaram de 1,39 (Anhembi 

2004/05) a 1,71 (Areão 2005/06), permanecendo próximas da média geral. As médias gerais de 

Ac das linhagens levando em conta os quatro ambientes, apresentaram amplitude de variação 

matematicamente considerável. A linhagem USP 11-38 apresentou a menor média, 1,08; 

enquanto que a linhagem USP 02-16.044 apresentou as plantas mais acamadas dentre todas as 

linhagens estudadas (média = 2,45). As médias de Ac das testemunhas foram 1,45 e 2,13, 

respectivamente, para a BR-16 e IAC-100 e apresentaram menor amplitude de variação das 

médias de Ac, em relação às linhagens. Embora uma média de Ac = 2,45 caracterize certo grau 

de inclinação das plantas, quando presente em genótipos que também apresentam altos níveis de 

PG, além de outras características favoráveis, este genótipo pode ser selecionado. Na prática, 

médias de Ac acima de 2,50 passam a ser limitantes, principalmente quando estes genótipos são 

cultivados em regiões com maiores altitudes (acima de 600 e/ou 700 m). Nestas regiões o micro-

clima normalmente mais ameno (temperaturas médias e noturnas mais baixas), combinado à pré-

disposição genética do genótipo para o acamamento, promove prejuízos consideráveis na PG. 

Comparando as médias de Ac entre ambientes, para cada genótipo separadamente 

(tabela 36), todas as linhagens com exceção da USP 02-16.079, USP 04-18.029 e USP 02-16.044, 

apresentaram médias estatisticamente semelhantes. As médias de Ac não variaram 

significativamente entre ambientes para a testemunha BR-16 e permaneceram por volta de 1,45; 

enquanto que a IAC-100 mostrou-se menos estável entre os ambientes para as médias de Ac, 

mostrando maior acamamento em Areão 2005/06 (média = 3,10), em relação aos outros 

ambientes (Anhembi 2004/05 = 1,40 e Anhembi 2005/06 = 1,90). Os testes de comparações entre 

médias de Ac, detectaram ausência quase total de significância nos contrastes entre ambientes e 

por isso, o Ac foi pouco influenciado pela interação genótipo x ambiente. Este resultado foi 

discordante do obtido por Unêda-Trevisoli (1999), que estudou detalhadamente a interação 

genótipo x ambiente para diversas características, entre elas Ac, para os locais Anhembi, ESALQ 

e Areão; e concluiu que o Ac foi significativamente influenciado pela interação genótipo x 
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ambiente. A discordância dos resultados deve-se provavelmente ao fato da autora ter trabalhado 

com populações segregantes resultantes de cruzamentos, que estavam em fases iniciais de 

endogamia; enquanto que neste trabalho, as linhagens avaliadas foram resultantes de ciclos 

sucessivos de seleção, apresentam médias baixas e pouco variáveis de Ac. 

Não foi constatada significância nas comparações entre médias de Ac para as linhagens 

dentro dos ambientes (tabela 36); no entanto a maior amplitude de variação observada nas médias 

gerais de Ac das linhagens,  levando em conta todos os ambientes, deve-se às maiores diferenças 

manifestadas entre as médias de Ac das linhagens no ambiente Areão 2005/06. Há portanto, 

baixa variabilidade genética para Ac nas linhagens estudadas, pois todas apresentam alta 

uniformidade. 

A média geral do VA (tabela 37) para todos os genótipos e ambientes foi 3,50 e 

classificou os genótipos como “bons”, já que comparativamente, a nota 1,00 para o VA em soja, 

caracteriza genótipos ruins, e uma nota 5,00 caracteriza os melhores genótipos. As médias gerais 

de VA para os ambientes variaram pouco (3,33 em Areão 2005/06 a 3,61 em ESALQ 2005/06) e 

permaneceram próximas à média geral (3,50). As linhagens apresentaram variação um pouco 

maior, em relação às variações das médias dos ambientes, quando comparadas entre elas pelas 

respectivas médias gerais de VA (levando em conta todos os ambientes). O menor VA foi 

observado na linhagem USP 97-11.101 (2,94) e a linhagem 06-20 atingiu a maior/melhor média 

(3,84), o que representou um ótimo aspecto visual das plantas e da parcela como um todo. As 

testemunhas BR-16 e IAC-100 apresentaram médias de VA um pouco acima da média geral, 

respectivamente 3,68 e 3,64. Sete linhagens (27%) dentre as 26 estudadas (as primeiras sete na 

ordenação da tabela 37) apresentaram médias gerais de VA acima da média da melhor 

testemunha, BR-16, VA = 3,68; portanto, visualmente, há ótimas linhagens que possuem 

variabilidade genética passível de seleção para VA. Nas comparações entre médias de VA (tabela 

37) entre ambientes, para cada linhagem separadamente, não foi constatada significância entre as 

médias de todos os ambientes. Com exceção do ambiente Anhembi 2005/06, todos os outros 

apresentaram médias de VA estatisticamente semelhantes, nas comparações entre linhagens. 

Portanto, a interação genótipo x ambiente não alterou as médias de VA para a maior parte dos 

genótipos estudados, discordando dos resultados obtidos por Laínez-Mejía (1996), Rocha (1998) 

e Unêda-Trevisoli (1999), que estudaram esta interação para o VA em Anhembi, ESALQ e 

Areão. Estes autores trabalharam com populações segregantes oriundas de cruzamentos; 
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enquanto que as linhagens estudadas neste trabalho já estavam em gerações avançadas de 

endogamia, passaram por ciclos sucessivos de seleção e apresentaram pequenas variações entre 

as médias de VA, nas comparações entre ambientes. Apenas para a testemunha BR-16 os 

ambientes Areão 2005/06 e Anhembi 2005/06 apresentaram significâncias nas comparações entre 

as médias de VA, pois no primeiro ambiente, a média foi significativamente inferior (3,05) à 

média do segundo ambiente (3,86). 

A média geral do NDM para todos os genótipos (linhagens e testemunhas) e ambientes 

(tabela 38) foi 123,3 dias, caracterizando genótipos de ciclo semiprecoce. Dentre as médias gerais 

de NDM dos ambientes, Anhembi 2004/05 apresentou a maior média (132,5 dias), 

aproximadamente 10 dias a mais do que a média geral de ciclo (123,3 dias). Dos três ambientes 

estudados em 2005/06 (tabela 38), ESALQ 2005/06 apresentou a maior média do NDM (121,8 

dias), seguido de Anhembi 2005/06 (120,6 dias) e por último, Areão 2005/06 (118,3 dias). Estes 

ambientes apresentaram todos, médias de ciclo mais próximas da média geral do NDM (123,3 

dias), em relação ao ambiente estudado em 2004/05 (Anhembi 2004/05). Apesar da relativa 

semelhança das médias de ciclo de todos os ambientes em 2005/06, o NDM em Anhembi 

2004/05 foi, em média, dez dias superior às médias dos três ambientes em 2005/06. Conforme 

destacado anteriormente, em 2004/05 as condições climáticas foram mais favoráveis, quando em 

comparação a 2005/06; e a ferrugem atuou mais severamente em 2005/06 em relação a 2004/05. 

Estes dois fatores contribuíram em grande parte para a ocorrência destas diferenças nas médias de 

ciclo, observadas entre Anhembi 2004/05 e os ambientes estudados em 2005/06 (Anhembi 

2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06). 

As médias gerais do NDM para as 26 linhagens, considerando todos os ambientes 

(tabela 38), variaram de 119 dias para a USP 02-16.079 a 132 dias para a linhagem 11-58, e 

evidenciaram presença de variabilidade genética para ciclo, passível de seleção nestas linhagens. 

Comparativamente, as testemunhas apresentaram menor amplitude de variação, sendo 118 dias 

para a BR-16, a 125 dias para a IAC-100. Confrontando os ambientes para as médias de ciclo de 

todas as linhagens, dois pontos ficaram novamente evidentes: a) a semelhança das médias do 

NDM para todos os ambientes em 2005/06 (Anhembi 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 

2005/06); b) as significâncias entre as médias do NDM em 2004/05 em relação a todos os 

ambientes em 2005/06. As justificativas para estas evidências, como destacado no parágrafo 

anterior, estão relacionadas às condições climáticas diferenciadas entre os dois anos agrícolas, 



 

 

90

além das diferenças de severidade da ferrugem. Para as testemunhas (tabela 38), a IAC-100 

apresentou comportamento semelhante às linhagens, com maior média de ciclo em 2004/05 em 

relação aos ambientes estudados em 2005/06 e a semelhança entre as médias do NDM nos três 

ambientes estudados em 2005/06. A BR-16 apresentou médias de ciclo semelhantes para os 

quatro ambientes e por isso demonstrou maior estabilidade para ciclo, quando comparada com a 

IAC-100. 

Os testes de comparações entre médias para o NDM diferenciaram eficientemente as 

linhagens e testemunhas dentro de cada ambiente (tabela 38). Dentre todos os ambientes, 

Anhembi 2004/05 foi o que melhor diferenciou as linhagens e testemunhas, mas também foi o 

ambiente que apresentou a maior amplitude de variação de ciclo das linhagens (123 a 144 dias = 

21 dias). Anhembi 2005/06 vem em seguida, tendo também diferenciado bem os grupos de 

linhagens e alocado as testemunhas dentro destes, pelo teste de médias, e apresentado uma 

amplitude de variação de NDM um pouco menor, 19 dias (115 a 134 dias), em relação a 

Anhembi 2004/05. Para ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06, as linhagens apresentaram 

comportamento mais uniforme de ciclo, com menores amplitudes de variação. Embora a 

interação genótipo x ambiente não tenha se evidenciado de forma pronunciada para esta 

característica, como Laínez-Mejía (1996), Rocha (1998) e Unêda-Trevisoli (1999) constataram 

anteriormente, ela esteve presente. Neste trabalho, sua ação ficou mascarada de certa forma, por 

três razões principais: a) pelas variações e mudanças climáticas observadas, quando os dois anos 

agrícolas foram comparados; b) as diferenças na agressividade e importância da ferrugem e das 

DFC, quando comparados os dois anos agrícolas; e c) a média apresentada considera todas as 

observações de cada genótipo no referido ambiente e, por conseqüência, a ação das doenças está 

confundida com os outros fatores, e pode também ter mascarado a ação da interação genótipo x 

ambiente sobre as médias do NDM. A diferença de 13,3 dias entre a maior e menor média geral 

de ciclo, respectivamente para as linhagens 11-58 e USP 02-16.079, deve-se, em sua maior parte, 

às variações significativas de ciclo entre as linhagens no ambiente Anhembi 2004/05. 

O PMS médio (tabela 39) para todos os genótipos (linhagens e testemunhas) e 

ambientes, foi 138,3 g. Este, representou uma boa média de PMS, semelhante às médias de PMS 

de cultivares comerciais. O comportamento das médias desta característica (tabela 39) foi 

diferenciado em relação às médias do NDM (tabela 38). As médias gerais do PMS (tabela 39) dos 

ambientes estudados em 2005/06 (Anhembi 2005/06 = 124g; ESALQ 2005/06 = 128g e Areão 
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2005/06 = 142g), permaneceram relativamente próximas à média geral (138g). Anhembi 

2004/05, dentre os ambientes estudados, assim como para o NDM (tabela 38), apresentou 

também a maior média geral de PMS (160g) (tabela 39). Estatisticamente, esta média (160g) foi 

semelhante à média de Areão 2005/06 (142g). As médias gerais de PMS das linhagens, levando 

em conta as médias de todos os ambientes, apresentaram uma diferença de 42g 

aproximadamente, entre o maior PMS (USP 02-16.045 = 154g) e o menor PMS (USP 97-08.172 

= 112g), e apresentaram variabilidade genética para PMS passível de seleção nestas linhagens. As 

testemunhas apresentaram grande diferença entre as médias do PMS. A IAC-100, cultivar de soja 

com resistência a insetos, apresentou PMS médio de 97g; já a BR-16, possui sementes maiores, 

comparativamente (PMS = 150g). Cinco linhagens (aproximadamente 20% das 26 estudadas) 

apresentaram média de PMS maior que a testemunha BR-16; são elas as cinco primeiras na 

ordem da tabela 39 e suas médias variaram de 152 a 154g. 

Os testes de médias evidenciaram significância nas comparações entre médias do PMS 

das linhagens e testemunhas (tabela 39) em cada um dos quatro ambientes estudados (Anhembi 

2004/05, Anhembi 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06). No contraste dos ambientes para 

as 26 linhagens e duas testemunhas, Anhembi 2004/05 destacou-se perante todos os outros 

ambientes, pelas médias estatisticamente superiores do PMS para todos os genótipos. No entanto, 

é necessário cautela nas interpretações destes resultados, pois as médias do PMS de 14 linhagens 

(54% do total das 26 linhagens avaliadas) e as duas testemunhas, apresentaram médias de PMS 

estatisticamente semelhantes entre Anhembi 2004/05 e Areão 2005/06. As menores médias de 

PMS para todos os genótipos apresentaram uma leve tendência de estarem agrupadas nos 

ambientes Anhembi 2005/06 e ESALQ 2005/06; porém estas evidências não são decisivas, já que 

as médias de PMS variaram significativamente entre os ambientes, para todas as linhagens e 

testemunhas. Mesmo com condições climáticas bastante diferenciadas entre os dois anos 

agrícolas envolvidos neste estudo, e as médias do PMS tenham sido, matematicamente, um pouco 

maiores em 2004/05 em relação a 2005/06, além da ação mais pronunciada da ferrugem em 

2005/06 em relação a 2004/05, as variações significativas das médias de PMS entre todos os 

ambientes evidenciaram a ação da interação genótipo x ambiente, concordando com os resultados 

obtidos por Laínez-Mejía (1996), Rocha (1998) e Unêda-Trevisoli (1999). Portanto, o PMS 

(tabela 39) apresentou comportamento um pouco diferenciado em relação ao NDM (tabela 38). 
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A média geral da PG (tabela 40) foi 2422 kg.ha-1 = 40,4 sacas.ha-1. As médias de PG dos 

ambientes estudados em 2005/06 (Anhembi 2005/06 = 2193 kg.ha-1 = 36,5 sacas.ha-1; ESALQ 

2005/06 = 1710 kg.ha-1 = 28,5 sacas.ha-1 e Areão 2005/06 = 2007 kg.ha-1 = 33,4 sacas.ha-1) foram 

estatisticamente semelhantes à média geral (2422 kg.ha-1 = 40,4 sacas.ha-1). A média da PG de 

Anhembi 2004/05 foi a maior de todas (3779 kg.ha-1 = 63 sacas.ha-1) e estatisticamente diferente 

das médias gerais dos ambientes estudados em 2005/06. As razões para estas diferenças são 

devido às variações climáticas e as diferenças de severidade entre a ferrugem e as DFC, nas 

comparações entre 2004/05 e 2005/06, onde em 2005/06 as doenças atuaram de forma mais 

severa em relação a 2004/05. A média geral de PG dos quatro ambientes, 2422 kg.ha-1 (40,4 

sacas.ha-1) permaneceu um pouco abaixo da média brasileira de PG da soja, 2800 kg.ha-1 (46,6 

sacas.ha-1) (previsão para a safra 2006/07) (MAPA, 2007). No entanto, as linhagens apresentaram 

alto potencial produtivo, pois os 3779 kg.ha-1 (63 sacas.ha-1) produzidos em Anhembi 2004/05 

evidenciaram variabilidade genética para PG, passível de seleção nestas linhagens. 

A PG média das linhagens (levando em conta todos os ambientes) (tabela 40) variou de 

2019 Kg.ha-1 (34 sacas.ha-1) para a USP 04-18.083, a 2851 kg.ha-1 (48 sacas.ha-1) para a USP 11-

38. Esta linhagem, além de ter sido a mais produtiva na média de todos os ambientes (tabela 40), 

classificou-se na 3ª posição no ranking da PG em 2004/05 (tabela 23) e na 1ª posição em 2005/06 

(tabela 29). Embora a USP 11-38 seja resultante do mesmo cruzamento que deu origem às 

linhagens USP 09-14 e USP 11-44, ou seja, Foster x FT 79-3.408 (tabela 1), que foram tolerantes 

à ferrugem e alcançaram bons níveis de produtividade (conforme tabela 29 e respectivas 

discussões nos itens 2.3.2.2.2.1 e 2.3.2.2.3), a USP 11-38 demonstrou ser promissora do ponto de 

vista de PG, conforme já comprovado por Hiromoto (1996), porém não apresentou tolerância à 

ferrugem; além destas três linhagens (USP 09-14, USP 11-38 e USP 11-44) terem apresentado 

resistência à raça 3 e/ou 6 do nematóide de cisto da soja (HIROMOTO, 1996). Portanto, há 

possibilidade de reunir num mesmo genótipo, alta produtividade de grãos, resistência ao 

nematóide de cisto e tolerância à ferrugem. As médias gerais de PG das testemunhas foram 2295 

kg.ha-1 = 38 sacas.ha-1, para a BR-16 e 2254 kg.ha-1 = 37 sacas.ha-1, para a IAC-100. Portanto, a 

IAC-100 mesmo tendo PMS (97g) muito menor que a BR-16 (150g) (tabela 39), produziu apenas 

40 kg.ha-1 a menos que a BR-16, pela sua provável capacidade de produzir sementes em 

quantidades muito superiores, porém de tamanhos menores, comparativamente. O menor PMS da 
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cultivar IAC-100 tem relação com a resistência genética desta cultivar a insetos (LAYTON, et al. 

1987). 

Os testes de comparações entre médias de PG (tabela 40) diferenciaram as linhagens e 

testemunhas dentro dos ambientes Anhembi 2004/05 e 2005/06. Para os ambientes ESALQ e 

Areão em 2005/06, foi constatada ausência de significância para as comparações entre médias de 

PG entre linhagens e testemunhas; e evidenciaram maior semelhança de comportamento dos 

genótipos nestes ambientes. Contrastando os ambientes, os testes de comparações entre médias os 

diferenciaram e evidenciaram a superioridade de Anhembi 2004/05 perante todos os outros 

ambientes, pelas condições climáticas mais favoráveis em 2004/05 em relação a 2005/06, e maior 

agressividade e severidade da ferrugem em 2005/06 em relação a 2004/05, conforme discutido 

anteriormente. Levando em conta apenas os ambientes estudados em 2005/06 (Anhembi 2005/06, 

ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06), os testes de comparações entre médias não detectaram 

significância entre as médias de PG dos ambientes para nenhuma das linhagens e testemunhas. 

Matematicamente, no entanto, as médias de Anhembi 2005/06 foram superiores às médias dos 

outros dois ambientes, concordando com resultados anteriormente obtidos por Laínez-Mejía 

(1996), Rocha (1998) e Unêda-Trevisoli (1999) sobre a superioridade do local Anhembi sobre os 

locais ESALQ e Areão, para PG em soja, pelas próprias características do microclima e do solo 

do local (conforme item 2.2.2, material e métodos). 

A ausência de significância nas comparações entre médias de PG entre ambientes e entre 

linhagens, nos três ambientes em 2005/06, deve-se provavelmente à ação pronunciada da 

ferrugem sobre todas as linhagens em todos os ambientes, neste ano agrícola. Todavia diferenças 

de aproximadamente 900 kg.ha-1 (15 sacas.ha-1), respectivamente, entre as linhagens com as 

maiores e menores médias de PG, em cada um dos três ambientes, representaram nada menos que 

US$ 225.0 (aproximadamente US$ 7.8 por bushel, como preço atual) (AG RURAL, 2007), o que 

é um valor considerável para um hectare de soja, nas condições atuais em que a maior parte dos 

produtores brasileiros trabalha com orçamentos extremamente escassos. 

A severidade da ferrugem, avaliada por meio das duas avaliações de notas (1ª av FER e 

2ª av FER, respectivamente tabelas 41 e 42), evoluiu significativamente nos dez dias decorridos 

entre as duas avaliações, em todos os ambientes. A média geral da 1ª av FER foi 2,25, enquanto 

que a média geral da 2ª av FER foi 3,42. Esta evolução da severidade proporcionou níveis 
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adequados da doença, garantindo boas avaliações da reação dos genótipos (linhagens e 

testemunhas) à ferrugem. 

Na 1ª av FER (tabela 41), as médias gerais de severidade nos ambientes estudados em 

2005/06 (Anhembi 2005/06 = 2,91, ESALQ 2005/06 = 2,58 e Areão 2005/06 = 2,21) 

permaneceram próximas da média geral (2,25), enquanto a média do ambiente Anhembi 2004/05 

(1,31) foi significativamente menor que a média geral e menor que as médias de severidade dos 

ambientes Anhembi, ESALQ e Areão em 2005/06. Foi demonstrada portanto, a menor severidade 

da ferrugem no início do processo infeccioso (1ª av FER) em 2004/05, em relação a 2005/06, 

conforme discutido anteriormente. Os testes de comparações entre as médias de severidade da 

ferrugem entre ambientes, evidenciaram significância entre os ambientes (tabela 41). Ou seja, 

variaram de 1,63 (linhagem 06-33) a 2,66 (linhagem USP 04-18.067), e evidenciaram a presença 

de variabilidade genética para reação à ferrugem nas linhagens estudadas. Dentre as testemunhas, 

a IAC-100 destacou-se pela maior tolerância de campo à ferrugem (conforme já demonstrado no 

item 2.3.2.2.1.1), pela média (1,68) significativamente menor à média de severidade da BR-16 

(2,58). 

Os testes de comparações entre médias de severidade da ferrugem na primeira avaliação 

de notas (1ª av FER, tabela 41), para os contrastes entre ambientes, provaram, para todas as 

linhagens e testemunhas, uma severidade significativamente menor da ferrugem em Anhembi 

2004/05 em relação às respectivas médias de severidade para todos os ambientes em 2005/06. A 

ausência de significância nas comparações entre médias de severidade da ferrugem entre os 

ambientes Anhembi 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06, demonstraram que a ferrugem 

iniciou o processo infeccioso, simultaneamente em todos os ambientes, garantindo boas 

avaliações da reação dos genótipos à doença. Dentre os quatro ambientes estudados, somente 

ESALQ 2005/06 permitiu melhor diferenciação das linhagens para reação à ferrugem. Isto 

ocorreu por conseqüência das diversas interações envolvidas: a) as interações entre genótipos e 

ambientes; b) a ação do patógeno causador da ferrugem e sua interação com os ambientes e 

genótipos, além da ação do microclima característico de cada ambiente; e c) a reação diferencial 

dos genótipos à doença. Todos estes fatores contribuíram para as mudanças na severidade da 

ferrugem, doença predominantemente foliar e facilmente influenciada pelas variações ambientais. 

As médias gerais das notas de ferrugem em todos os ambientes, para a segunda 

avaliação de notas (2ª av FER, tabela 42) permaneceram próximas à média geral em todos os 
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ambientes (Anhembi 2004/05 = 3,47; Anhembi 2005/06 = 3,52; ESALQ 2005/06 = 3,36; Areão = 

3,33; média geral = 3,42). Assim como na 1ª av FER (tabela 41), na 2ª av FER (tabela 42), as 

linhagens continuaram apresentando boa amplitude de variação das notas (2,68 para a linhagem 

06-33, a 3,71 para a USP 02-16.037). Das testemunhas, a IAC-100 continuou demonstrando 

maior tolerância à ferrugem quando comparada à BR-16, pela média geral significativamente 

menor da nota, respectivamente, 2,88 e 3,61. 

A ausência de significância nas comparações entre médias de severidade da 2ª av FER 

(tabela 42) entre os quatro ambientes, para todas as testemunhas e 22 (85%) das 26 linhagens 

estudadas, evidenciou dois pontos importantes: a) as médias significativamente menores de 

severidade da ferrugem na 1ª av FER (tabela 41) para Anhembi 2004/05, em relação aos outros 

ambientes, em 70 % das linhagens (18, entre 26). Estas médias aumentaram significativamente na 

2ª av FER (tabela 42), a ponto de se tornarem estatisticamente semelhantes às médias de todos os 

outros ambientes (Anhembi, ESALQ e Areão em 2005/06); b) quase todas as linhagens (22 das 

26) e todas as testemunhas, apresentaram médias altas e semelhantes de severidade da doença em 

todos os ambientes. ESALQ 2005/06 continuou sendo o ambiente onde ocorreu a melhor 

diferenciação das linhagens pelas médias de severidade (2ª av FER, tabela 42), pelo maior 

número de grupos de linhagens diferenciadas por meio do teste de comparações entre médias, 

assim como para a 1ª av FER (tabela 41). Estas variações revelaram a alta capacidade do 

patógeno em se reproduzir em curtos espaços de tempo, o que é característico das ferrugens 

(BEDENDO, 1995), mesmo sob condições ambientais não muito favoráveis, como ocorreu com a 

rápida evolução da doença no ambiente Anhembi 2004/05, entre a 1ª e a 2ª av FER (conforme 

discutido anteriormente, nas comparações entre as tabelas 41 e 42). As diversas interações dos 

genótipos com os ambientes, dos genótipos com o patógeno e com o microclima, além da 

interação do patógeno com o microclima, provocaram o comportamento diferenciado da doença e 

da reação dos genótipos em cada um dos ambientes, permitindo maior ou menor qualidade na 

diferenciação e classificação da reação dos genótipos à doença. 

Dando atenção às médias gerais de severidade da ferrugem das linhagens e testemunhas, 

nas duas avaliações de notas (tabelas 41 e 42), evidenciou-se certa estabilidade da reação dos 

genótipos à doença. Ou seja, a doença evoluiu em todos os genótipos, inclusive naqueles que 

apresentaram as menores médias de severidade na 1ª av FER, com exceção de algumas inversões 

nas posições; mas os genótipos com as menores médias na 1ª av FER, mantiveram-se também 
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com as menores médias de severidade na 2ª av FER. Por outro lado, se analisadas as quatro 

linhagens (USP 10-13, USP 02-16.045, USP 97-10.046 e USP 11-44) anteriormente classificadas 

como tolerantes à ferrugem (tabela 29 e respectivas discussões, item 2.3.2.2.2.1), estas não se 

destacaram entre as menores médias de severidade da ferrugem, mas mantiveram-se sempre, com 

severidades próximas à média geral de severidade de todas as linhagens, nas duas avaliações de 

notas (1ª av FER = 2,25 e 2ª av FER = 3,42; tabelas 41 e 42). 

A avaliação de notas para a ferrugem, apesar de ser um parâmetro de grande 

importância, apresenta suas limitações principalmente quando os genótipos estão sob condição de 

alta severidade da ferrugem. A diferenciação e seleção daqueles realmente tolerantes à doença, 

com base apenas nos dados de avaliação de notas de severidade da ferrugem fica comprometida, 

pois aqueles selecionados e/ou classificados como tolerantes, apresentaram médias a altas 

severidades da ferrugem. Evidenciaram-se portanto, as afirmações realizadas por Tschanz e 

Wang (1985), de que a maneira mais eficaz para selecionar genótipos de soja tolerantes à 

ferrugem é a utilização da produtividade de grãos relativa, que considera a capacidade da planta 

em sobreviver na situação do estresse da doença e mesmo assim, consegue alcançar níveis de 

produtividade de grãos aceitáveis economicamente. 

A partir da análise destes resultados, alguns pontos podem ser destacados: a) as 

avaliações de notas são avaliações subjetivas e poderiam ter mascarado os resultados. No entanto, 

como estas foram realizadas sempre por um mesmo avaliador, a probabilidade de erros estarem 

associados a estas avaliações diminui significativamente; b) fatores como as variações climáticas, 

as interações dos genótipos com o ambiente e conseqüentemente com o microclima, e as 

interações do patógeno com o genótipo e com o microclima, podem todos ter influenciado para as 

variações dos resultados; c) o fungo causador da ferrugem é agressivo, e no decorrer do tempo 

infecta todos os genótipos de forma semelhante, inclusive aqueles que possuem genes de 

tolerância, que apresentaram altos níveis de severidade da doença; d) as linhagens classificadas 

como tolerantes à ferrugem, apresentaram médias a altas severidades. No próximo item deste 

trabalho (item 2.3.2.3.1.3), onde estão discutidos os resultados das interações entre os genótipos e 

experimentos, todos os fatores acima mencionados estão novamente envolvidos na discussão, 

juntamente com outros fatores que influenciaram o comportamento das linhagens tolerantes à 

ferrugem. A discussão mostra e confirma a presença de variabilidade genética para tolerância à 

ferrugem nas quatro linhagens anteriormente classificadas como tolerantes (tabela 29 e item 
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2.3.2.2.2.1), e apresenta e discute alguns outros fatores relacionados à tolerância das linhagens à 

ferrugem. 

 

2.3.2.3.1.3 Comparações entre médias para as interações entre genótipos e experimentos 

 

Foram significativas as interações entre genótipos (linhagens e testemunhas) e 

experimentos (Controle, Derosal e Impact) apenas para as características PG, 1ª av FER e 2ª av 

FER (tabela 33). Para as características às quais não foi constatada significância na interação 

genótipo x experimento (G x E), os testes de comparações entre médias foram realizados para 

estudar o comportamento das médias dentro de cada fonte de variação (genótipos ou 

experimentos), individualmente, conforme as tabelas 43 a 50. 

A média geral da APM (tabela 43) para todos os genótipos e experimentos foi 77,5 cm. 

As médias da APM dos experimentos foram semelhantes e variaram de 77 cm (Controle) a 78 cm 

(Derosal) e permaneceram todas, próximas à média geral (77,5 cm). As linhagens variaram de 63 

cm (USP 02-16.032) a 122,6 cm (USP 97-11.101) de altura. Um total de 15 linhagens, pela 

ordem da média geral de APM (tabela 43), desde a linhagem 06-20 até a USP 09-14, 

permaneceram dentro da faixa considerada adequada para APM, ou seja, de 70 a 90 cm. As 

testemunhas variaram de 74 cm de altura (BR-16) a 82 cm (IAC-100). Os testes de médias 

realizados para contrastar os experimentos, para todas as linhagens e testemunhas, evidenciaram 

que a ferrugem e as DFC não alteraram a APM, pois as doenças iniciaram a processo infeccioso 

após o florescimento, a partir do qual as plantas se desenvolvem pouco em altura, normalmente. 

Os testes de médias realizados para comparar as linhagens dentro de cada experimento foram 

eficientes para distinguir as linhagens e evidenciaram a variabilidade genética para APM, 

presente nestas linhagens, e que, por conseqüência, é passível de seleção. 

A média geral de Ac (tabela 44) foi 1,56, caracterizando plantas com pouca inclinação 

ou pouco acamadas, embora as médias gerais de Ac para as linhagens tenham variado de 1,10 

(USP 09-14) a 2,50 (USP 02-16.044), e para as testemunhas, de 1,40 (BR-16) a 2,10 (IAC-100). 

As médias de Ac para os experimentos (Controle = 1,54, Derosal = 1,58 e Impact = 1,56), 

permaneceram todas próximas à média geral (1,56) e foram estatisticamente semelhantes. Estas 

mesmas plantas apresentaram bom aspecto visual, ou seja, VA médio igual a 3,50 (tabela 45), 

comparável a cultivares de nível comercial. As médias gerais de VA variaram, para as linhagens, 
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de 2,93 (USP 97-11.101) a 3,87 (06-20); e para as testemunhas, de 3,63 (IAC-100) a 3,73 (BR-

16). As médias gerais de VA para os experimentos (Controle = 3,43, Derosal = 3,50 e Impact = 

3,59) permaneceram próximas à média geral de todos os genótipos e testemunhas (3,50) e foram 

estatisticamente semelhantes. 

As comparações entre médias de Ac das linhagens e testemunhas dentro de cada 

experimento de fungicida evidenciaram diferenças estatísticas entre os genótipos e, por 

conseqüência, presença de variabilidade genética para Ac (tabela 44). Estes mesmos genótipos 

foram semelhantes quando comparados entre si pelas médias de VA, dentro de cada experimento 

de fungicidas (tabela 45), embora as médias gerais das linhagens tenham apresentado variação 

considerável, de 2,93 a 3,87, respectivamente, da menor até a maior média de VA das linhagens. 

Os testes de comparações entre médias para os contrastes entre os experimentos de 

fungicidas evidenciaram médias estatisticamente semelhantes tanto para o Ac (tabela 44) quanto 

para o VA (tabela 45). Como o objetivo dos experimentos foi isolar o efeito da ferrugem e das 

DFC, a ausência de significância nos contrastes entre experimentos para as duas características, 

demonstrou que a ferrugem e as DFC não influenciaram nem sobre a inclinação (Ac) e nem sobre 

o aspecto visual (VA) das plantas/parcelas como um todo. As doenças iniciaram o processo 

infeccioso após o florescimento dos genótipos, o que não influenciaria o acamamento, embora 

poderiam ter alterado o VA, que nada mais é do que o aspecto visual das plantas. Um 

questionamento surge, em relação à subjetividade da avaliação de notas, porém como as 

avaliações foram realizadas sempre por um mesmo avaliador, a probabilidade de erros estarem 

associados aos resultados diminui significativamente, enquanto aumenta a confiabilidade destes 

resultados. 

A média geral do NDM de todos os genótipos (linhagens e testemunhas) nos três 

experimentos (Controle, Derosal e Impact) (tabela 46) foi 123 dias, caracterizando genótipos de 

ciclo semiprecoce. As médias do NDM dos três experimentos de fungicidas foram 

estatisticamente semelhantes, variaram de 122 dias (Controle) a 125 dias (Impact) e 

permaneceram próximas à média geral (123 dias). A ausência de significância para os contrastes 

das médias de ciclo entre experimentos, para todas as linhagens e testemunhas, demonstrou que a 

ferrugem e as DFC não diminuíram o NDM dos genótipos estudados, com exceção para a 

linhagem 06-33, cuja média em Derosal foi significativamente inferior às médias dos outros dois 

experimentos. Embora a ferrugem possa provocar desfolhamento antecipado na soja, e por 
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conseqüência, diminuir o ciclo de genótipos suscetíveis, isto não foi observado. Deve ser 

destacado no entanto, que estas médias são resultado da coleta de dados dos dois anos agrícolas 

(2004/05 e 2005/06). Como já discutido, as médias de ciclo (tabela 38, item 2.3.2.3.1.2) foram 

estatisticamente diferentes entre os ambientes avaliados em cada um dos dois anos agrícolas, 

além das diferenças na severidade da ferrugem e das DFC (item 2.3.1). Todas estas variações 

foram conseqüências das condições climáticas peculiares de cada ano agrícola e podem ter 

mascarado os resultados, de maneira que não fosse possível medir o efeito da ferrugem e das 

DFC sobre as médias do NDM dos genótipos estudados. 

Quando analisados os contrastes entre experimentos de fungicidas, para as médias de 

ciclo das linhagens estudadas em todos os ambientes em 2005/06 (condições climáticas 

semelhantes) (item 2.3.2.2.2.1 e tabela 31), também não foi constatada variação significativa para 

os contrastes entre ausência e presença de ferrugem e DFC. Portanto, a ferrugem e as DFC não 

diminuíram as médias de ciclo das linhagens e testemunhas estudadas, concordando com 

resultados obtidos anteriormente por Oliveira et al. (2005). 

Os testes de comparações entre médias para o NDM (tabela 46), detectaram variações 

significativas entre as médias das linhagens e testemunhas dentro de cada experimento de 

fungicida e nas respectivas médias gerais. As médias gerais do NDM das linhagens variaram de 

119 dias (USP 02-16.079) a 132 dias (11-58), e para as testemunhas, de 118 dias (BR-16) a 125 

dias (IAC-100). Em resumo, há variabilidade genética para ciclo nestas linhagens, passível de 

seleção. 

A média geral do PMS para os genótipos e experimentos (tabela 47) foi 138g. As médias 

gerais do PMS dos experimentos Controle e Derosal foram semelhantes; respectivamente, 136g e 

132g. No experimento Impact a média do PMS foi maior (148g) comparativamente a Controle e 

Derosal, evidenciando o controle da ferrugem e das DFC neste experimento. As linhagens 

apresentaram grande amplitude de variação do tamanho das sementes, e as médias gerais 

variaram de 112g (USP 97-08.172) a 154g (USP 02-16.045). As testemunhas variaram de 97g 

(IAC-100) a 150g (BR-16). Os testes de médias para PMS realizados para diferenciar os 

genótipos dentro de cada um dos experimentos, separaram as linhagens e testemunhas em grupos 

distintos e indicaram presença de variabilidade genética para PMS, passível de seleção nestas 

linhagens. 
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Uma testemunha (IAC-100) e 11 linhagens (42%) das 26 estudadas (tabela 47) não 

apresentaram diferenças estatísticas entre as médias do PMS nos contrastes entre os três 

experimentos de fungicidas; por isso, a ferrugem e as DFC não diminuíram as médias do PMS 

nestes genótipos. No contraste Impact vs. Derosal, 16 linhagens (50%) e uma testemunha (IAC-

100), apresentaram médias de PMS semelhantes, e a ferrugem não diminuiu necessariamente o 

PMS da soja, assim como demonstrado por Oliveira et al. (2005), que estudou cultivares 

suscetíveis à ferrugem e constatou que a doença não diminuiu as médias do PMS no contraste 

entre presença e ausência da doença. 

Considerando as quatro linhagens selecionadas como tolerantes à ferrugem com base na 

PG relativa (USP 10-13, USP 02-16.045, USP 97-10.046 e USP 11-44) (tabela 29 e item 

2.3.2.2.2.1), três delas (tabela 47), com exceção da USP 02-16.045, apresentaram tendência de 

médias de PMS sempre abaixo da média geral do PMS, que foi 138g (USP 97-10.046 = 136g, 

USP 10-13 = 133g e USP 11-44 = 132g). Assim, com base nas médias de PMS dos dois anos 

agrícolas (tabela 47), foi confirmado novamente o fato já discutido na análise dos dados de PMS 

e PG, apenas do ano 2005/06 (item 2.3.2.2.2.1, tabelas 29 e 30): as linhagens tolerantes à 

ferrugem apresentaram menores médias de PMS, e este pode ser um mecanismo de tolerância à 

doença. 

Continuando a discussão para as médias de PG da análise conjunta (tabela 48), todos os 

genótipos produziram 2422 kg.ha-1 (40,3 sacas.ha-1) como média geral em todos os experimentos. 

Esta média permaneceu um pouco abaixo da média brasileira de PG da soja (2800 kg.ha-1 = 46,6 

sacas.ha-1; MAPA, 2007), por ter considerado os resultados dos dois anos agrícolas, cujas 

variações climáticas desencadearam diferentes níveis de PG, quando comparados os ambientes 

estudados em cada um dos dois anos agrícolas (tabela 40). 

As médias gerais da PG dos experimentos (tabela 48) evidenciaram a ação da ferrugem e 

das DFC no experimento Controle, a ação da ferrugem em Derosal, e a ausência total de doenças 

em Impact, pelos acréscimos crescentes nas médias de PG na sua devida ordem para os 

experimentos Controle (2155 kg.ha-1 = 35,9 sacas.ha-1), Derosal (2387 kg.ha-1 = 39,8 sacas.ha-1) e 

Impact (2725 kg.ha-1 = 45,4 sacas.ha-1). Uma diferença de 232 kg.ha-1 (3,9 sacas.ha-1 = US$ 60) 

no contraste Derosal vs. Controle, mostrou que as DFC diminuíram a PG em 10%; o contraste 

Impact vs. Derosal representou uma diferença de 338 kg.ha-1 (5,6 sacas.ha-1 = US$ 85) e a 

ferrugem diminuiu a PG em 12,4%. Das 26 linhagens e duas testemunhas estudadas para a PG 
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(tabela 48), 13 linhagens (50%) e uma testemunha apresentaram médias estatisticamente 

semelhantes nos contrastes entre os três experimentos. Dentre as testemunhas, a IAC-100 

comprovou mais uma vez sua tolerância de campo à ferrugem e DFC, pela ausência de 

significância nos contrastes entre os três experimentos para as médias de PG. Esta cultivar 

apresentou ainda, médias mais baixas para o PMS (tabela 47), reforçando a hipótese de que um 

menor PMS pode estar associado à tolerância à ferrugem. A BR-16 (tabela 48) evidenciou menor 

estabilidade e maior amplitude de variação entre as médias de PG nos experimentos, quando 

comparada com a IAC-100, e por isso foi menos tolerante à ferrugem. 

A semelhança entre os efeitos da ação das DFC e ferrugem sobre a PG das linhagens e 

testemunhas (tabela 48), deve-se ao fato do efeito das doenças estar confundido nas médias. Ou 

seja, estas são provenientes das observações realizadas nos dois anos agrícolas, nos quais a 

severidade das doenças e as condições climáticas foram diferenciadas, conforme discutido no 

item 2.3.1. Além destes dois fatores, o número de locais onde os genótipos foram estudados em 

cada ano agrícola foi diferenciado. Ou seja, em 2004/05 os genótipos foram estudados apenas em 

Anhembi; enquanto que em 2005/06, foram estudados em três locais: Anhembi, ESALQ e Areão. 

Portanto, os resultados apresentados na tabela 29 e respectivas discussões desenvolvidas no item 

2.3.2.2.2.1, relativas às observações do ano 2005/06, expressam maior relação com o real efeito 

das DFC e ferrugem sobre as médias de PG. 

As médias gerais de PG das linhagens variaram consideravelmente, de 2019 kg.ha-1 (= 

33,6 sacas.ha-1 para a USP 04-18.083) a 2851 kg.ha-1 (= 47,5 sacas.ha-1 para a USP 11-38). A PG 

das testemunhas variou de 2254 kg.ha-1 (37,6 sacas.ha-1) para a IAC-100, a 2295 kg.ha-1 (38,2 

sacas.ha-1) para a BR-16. Dentro dos experimentos de fungicidas (tabela 48), os testes de médias 

distinguiram basicamente dois grupos de genótipos (linhagens e testemunhas) em Impact 

(ausência total de doenças); estas médias demonstraram, da mesma forma como nas médias 

gerais de PG das linhagens, variabilidade genética para PG passível de seleção nestas linhagens. 

Dentro dos experimentos Controle e Derosal, não foi constatada significância nas comparações 

entre as médias de PG das linhagens e testemunhas, por conseqüência da alta severidade e 

agressividade da ferrugem e das DFC nestes experimentos, principalmente em 2005/06 

(conforme item 2.3.1 e 2.3.2.3.1.2). Embora dentro destes experimentos, não tenha sido 

constatada significância nas comparações entre médias de PG das linhagens, diferenças de 715 

kg.ha-1 (11,9 sacas.ha-1 = US$ 180.0) (AGRURAL, 2007; US$ 7.8 por bushel) no experimento 
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Controle, e 879 kg.ha-1 (14,6 sacas.ha-1 = US$ 220.0) em Impact, entre as médias das linhagens 

mais e menos produtivas, para o agricultor, 12 ou 15 sacas.ha-1 que uma cultivar produz a mais 

em um hectare, é o diferencial necessário para a tomada de decisão da escolha de determinada 

cultivar. 

As dez melhores linhagens pela ordem da PG (tabela 48) (USP 11-38, USP 10-13, USP 

09-14, BUSP - 16-015, USP 97-10.046, USP 11-44, USP 10-10, USP 11-08, USP 02-16.045 e 

06-20), com média geral de PG = 2710,2 kg.ha-1 = 45,2 sacas.ha-1, foram semelhantes à média 

brasileira de PG da soja (2800 kg.ha-1 = 46,6 sacas.ha-1; MAPA, 2007). Estas linhagens, foram as 

mesmas dez classificadas como as mais produtivas nas avaliações realizadas nos três 

experimentos de fungicidas apenas para 2005/06 (tabela 29 e item 2.3.2.2.2.1), com algumas 

inversões na ordem das posições. Dentre as dez linhagens estudadas na análise conjunta (tabela 

48), quatro (USP 10-13, USP 97-10.046, USP 11-44 e USP 02-16.045), com PG média = 2718 

kg.ha-1 = 45,3 sacas.ha-1, foram classificadas como tolerantes à ferrugem e tolerantes às DFC. As 

outras seis foram tolerantes somente para DFC. Estas quatro linhagens tolerantes à ferrugem e 

DFC foram as mesmas quatro classificadas e selecionadas como tolerantes à ferrugem e DFC, 

apenas com base nos resultados do ano agrícola 2005/06 (tabela 29 e item 2.3.2.2.2.1). 

Comparando os resultados nas duas situações (tabelas 29 e 48), as médias gerais de PG das 

linhagens foram diferentes. Na análise conjunta (tabela 48), as médias foram maiores (2710 

kg.ha-1 e 2718 kg.ha-1, respectivamente para as dez melhores linhagens e para as quatro linhagens 

tolerantes à ferrugem e DFC); e para 2005/06 (tabela 29), as médias foram 2236 kg.ha-1 (37,3 

sacas.ha-1) e 2231 kg.ha-1 = (37,2 sacas.ha-1), respectivamente para as dez melhores linhagens e as 

quatro tolerantes à ferrugem. A razão desta diferença é justificada pela contribuição das médias 

mais altas de PG destas linhagens em 2004/05 (tabelas 23 e 40), razão pela qual as 26 linhagens 

estudadas na análise conjunta (tabela 48) apresentaram médias mais altas de PG. 

As médias gerais das avaliações de notas de ferrugem, considerando todos os genótipos 

(linhagens e testemunhas) e experimentos (Controle, Derosal e Impact), foram 2,26 e 3,42 

(tabelas 49 e 50), respectivamente para a 1ª av FER e 2ª av FER. A diferença ou aumento que 

ocorreu entre a média da 1ª para a 2ª av FER, deve-se à evolução da doença num espaço de 

tempo de dez dias aproximadamente, decorrido entre as duas avaliações de notas (conforme 

material e métodos, item 2.2.5). 
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Não foi constatada significância nas comparações entre as médias gerais das notas da 1ª 

av FER (tabela 49), entre os experimentos Controle (2,74) e Derosal (3,03), pois a ferrugem 

atacou semelhantemente todos os genótipos nestes dois experimentos. A média geral igual a 1,00 

em Impact, foi devido à total ausência de ferrugem neste experimento. Os testes de comparações 

entre médias evidenciaram significância nos contrastes entre as médias dos experimentos 

Controle e Impact, e Derosal e Impact. Para todas as linhagens e testemunhas, com exceção da 

USP 11-44 e USP 11-08, a severidade da ferrugem foi semelhante entre os experimentos 

Controle e Derosal, e significativamente contrastante entre Controle e Impact, e Derosal e 

Impact. De acordo com o esperado, estas diferenças ocorreram e asseguraram níveis de 

severidade adequados para isolar o efeito desta doença, além de permitir a seleção de genótipos 

tolerantes por meio da PG relativa. As médias gerais de severidade das linhagens (tabela 49) 

variaram de 1,60 (06-33) a 2,63 (USP 04-18.067); e variaram de 1,70 (IAC-100) a 2,57 (BR-16) 

para as testemunhas. Foi constatada significância nas comparações entre médias das linhagens e 

testemunhas dentro dos experimentos Controle e Derosal, o que evidenciou presença de 

variabilidade genética para reação diferencial à ferrugem nestes genótipos, da mesma forma 

como ocorreram as variações entre as notas das médias gerais das linhagens. 

Para a 2ª av FER (tabela 50) não foi constatada significância nas comparações entre as 

médias gerais de severidade da ferrugem entre os experimentos Controle (4,72) e Derosal (4,55), 

pois a ferrugem evoluiu de maneira uniforme e severa em todas as linhagens e testemunhas. O 

fato foi justificado pela ausência de significância nos contrastes entre os experimentos Controle e 

Derosal para todas as linhagens e testemunhas, com exceção para as linhagens 11-58, 10-52 e 

USP 97-10.046. As médias de severidade da ferrugem para todas as linhagens e testemunhas no 

experimento Impact foram 1,00, pela total ausência de ferrugem neste experimento. Os contrastes 

entre Impact e Derosal, e entre Impact e Controle, foram significativos para todas as linhagens e 

testemunhas. A significância entre estes dois contrastes e a uniformidade e semelhança da 

severidade da ferrugem nos experimentos Controle e Derosal, evidenciaram níveis de severidade 

suficientes para isolar o efeito da ferrugem e selecionar genótipos tolerantes por meio da PG 

relativa. As médias gerais de severidade da ferrugem na 2ª FER, variaram de 2,70 (06-33) a 3,67 

(USP 02-16.037) para as linhagens, e de 2,87 (IAC-100) a 3,63 (BR-16) para as testemunhas. Foi 

confirmada (2ª av FER, tabela 50) a variabilidade genética para reação diferencial à ferrugem já 

constatada na 1ª av FER (tabela 49), nas linhagens estudadas, pelos diferentes grupos de 
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linhagens identificados por meio dos testes de comparações entre médias nos experimentos 

Controle e Derosal. 

Um paralelo entre as duas avaliações de notas de ferrugem (1ª av FER e 2ª av FER, 

respectivamente tabelas 49 e 50) destacou, além da evolução da severidade da ferrugem da 

primeira para a segunda avaliação de notas, a testemunha IAC-100 como parcialmente tolerante à 

ferrugem, pelas menores médias de severidade observadas nesta cultivar (1,70 e 2,87, 

respectivamente para a 1ª e 2ª av FER), quando comparada à BR-16 (2,57 e 3,63, 

respectivamente para a 1ª e 2ª av FER). A IAC-100 também foi semelhante à linhagem 06-33, 

que se destacou com a menor média de severidade, dentre todas as linhagens e testemunhas 

avaliadas nas duas avaliações de notas (1,60 e 2,70, respectivamente para a 1ª e 2ª av FER) 

(tabelas 49 e 50). 

Outro fato a ser considerado é o valor das médias de severidade da ferrugem das quatro 

linhagens classificadas e selecionadas como tolerantes à ferrugem, por meio da PG relativa (USP 

97-10.046, USP 10-13, USP 11-44 e USP 02-16.045). A média das notas de severidade da 

ferrugem destas linhagens, permaneceram próximas à média geral, nas duas avaliações de notas, 

respectivamente, 2,26 e 3,42 para a 1ª e a 2ª av FER (tabelas 49 e 50, respectivamente). Portanto, 

estas linhagens foram tolerantes à ferrugem e apresentaram médias a altas severidades da doença. 

Estes resultados comprovaram mais uma vez o que Tschanz e Wang (1985) haviam afirmado: a 

melhor e mais eficiente maneira para selecionar genótipos de soja tolerantes à ferrugem, é por 

meio da PG relativa, que leva em conta a capacidade da planta em sobreviver na condição do 

estresse e, mesmo assim, alcançar níveis de produtividade adequados economicamente. 

Avaliações de notas de severidade da ferrugem são adequadas para serem realizadas em 

condições de casa-de-vegetação, onde o ambiente pode ser controlado, e permite, além da maior 

uniformidade do processo infeccioso, maior confiabilidade dos resultados. 

Com base em todos estes resultados, foi evidenciada novamente a eficiência dos 

experimentos de fungicidas como ferramenta auxiliar para isolar e mensurar o efeito das doenças 

sobre as características agronômicas avaliadas, bem como para selecionar genótipos e/ou 

linhagens tolerantes a estas doenças. Assim como relatado por Tschanz e Wang (1985), da 

possibilidade da utilização de experimentos de fungicidas para avaliar a PG relativa como 

parâmetro para a seleção de genótipos de soja tolerantes à ferrugem. A metodologia dos 

experimentos evidenciou as diferenças de severidade da ferrugem entre os genótipos estudados, e 
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provou que a ferrugem alterou expressivamente as médias de PG, diminuindo a produtividade 

dos genótipos suscetíveis. Embora era esperada a mesma tendência de comportamento para o 

NDM e PMS, isto não foi observado. Para todas as outras características agronômicas avaliadas, 

a ferrugem não diminuiu significativamente suas médias. Da mesma maneira as DFC diminuíram 

significativamente apenas as médias da PG, enquanto que as médias das outras características 

estudadas não foram alteradas. Além disso, foi evidenciada experimentalmente, a existência de 

variabilidade genética na soja para tolerância à ferrugem, na ausência de genes principais de 

resistência. As linhagens selecionadas como tolerantes à ferrugem realmente o fizeram, pois não 

se utilizaram da estratégia de escape da doença por meio de um ciclo mais curto, e mantiveram 

níveis de PG aceitáveis economicamente. Estas médias também não se alteraram no contraste 

entre presença e ausência de ferrugem. 

O comportamento diferenciado das linhagens tolerantes à ferrugem, ou seja, médias 

mais altas para a severidade da ferrugem justamente nas linhagens classificadas como tolerantes 

por meio da PG relativa, geneticamente, pode ser explicado pela presença de variabilidade 

genética para tolerância à ferrugem mesmo na ausência de genes principais de resistência, 

proporcionada provavelmente pela ação de genes de efeitos pequenos e cumulativos (VELLO et 

al. 2002; PIEROZZI, 2007). O que chama a atenção e que a literatura ainda não oferece suporte, é 

a resposta para a seguinte pergunta: Quais os mecanismos fisiológicos, bioquímicos ou estruturais 

que as plantas utilizam/utilizaram para apresentar este desempenho peculiar na presença da 

doença ? Alguns genótipos, como por exemplo a linhagem 06-33, demonstrou menor velocidade 

de progresso da doença (comparando as notas de severidade das tabelas 49 e 50), mas esta 

linhagem não teve bom desempenho do ponto de vista de tolerância à ferrugem, na avaliação da 

PG relativa (tabelas 29 e 48). O grande diferencial está justamente na interação da planta com o 

patógeno, durante todo o período em que a planta fica exposta ao ataque da doença. Esta 

interação necessita ser entendida, pois os genótipos tolerantes à ferrugem apresentaram médias a 

altas severidades de ferrugem, quando comparadas a todas as outras linhagens em estudo, desde o 

início até o final da evolução da severidade da doença (tabelas 49 e 50). Em resumo, estes fatos 

merecem ser ainda amplamente investigados, pois serão informações de extrema importância 

para o controle efetivo da doença, por meio do melhoramento genético, bem como para um 

controle químico ainda mais efetivo. 
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A razão da tolerância à ferrugem e sua relação com tolerância para DFC e resistência ao 

nematóide de cisto da soja, nas linhagens USP 10-13, USP 97-10.046, USP 11-44 e USP 02-

16.045, foi amplamente discutida no item 2.3.2.2.2.1. Cabe aqui destacar que estas quatro 

linhagens apresentaram novamente médias de PG relativamente altas (2718 kg.ha-1 = 45,3 

sacas.ha-1) (tabela 48), médias de PMS mais baixas que a média geral do PMS de todas as 

linhagens estudadas (133,6g) (tabela 47), além de NDM em torno da média geral de ciclo de 

todas as linhagens estudadas (122 dias) (tabela 46). Além disso, para estas quatro linhagens, a 

média de APM (tabela 43) foi 71 cm, a média de Ac (tabela 44) foi 1,18, a média de VA (tabela 

45) foi 3,68, e as médias das duas avaliações de notas de ferrugem (1ª av FER e 2ª av FER, 

tabelas 49 e 50, respectivamente), foram 2,23 e 3,53. Portanto, além de tolerância à ferrugem, 

tolerância às DFC e resistência ao nematóide de cisto da soja, estas linhagens são também 

adequadas no ponto de vista agronômico, e podem ser utilizadas como genitores em cruzamentos, 

visando tolerância à ferrugem da soja. 

 

2.3.2.4. Análise de variância conjunta para verificar o efeito de anos sobre os experimentos 

e genótipos para o local Anhembi 

 

A análise de variância conjunta para verificar o efeito de anos (2004/05 e 2005/06) sobre 

os experimentos (Controle, Derosal e Impact) e genótipos (linhagens e testemunhas) (tabela 51), 

foi realizada apenas com os dados obtidos de todas as características agronômicas avaliadas no 

local Anhembi, comum aos dois anos agrícolas. As significâncias constatadas nos testes de F, 

para as características agronômicas estudadas nas fontes de variação repetição dentro de ano, e 

conjuntos dentro de repetição, dentro de ano, mostraram a necessidade da realização dos ajustes 

das médias pelo modelo de Federer (1956), para as posteriores análises de variância pelo modelo 

de blocos ao acaso (tabela 51). As características agronômicas às quais as interações triplas anos 

x experimentos x genótipos (Q x E x G) não foram significativas, as respectivas interações duplas 

significativas também foram interpretadas, quando necessário, pois mostraram sobre qual fonte 

de variação (experimentos e/ou genótipos), a fonte de variação anos, mais contribuiu para as 

diferenças nas médias das características agronômicas avaliadas nos genótipos. 

 Os coeficientes de variação variaram de 2,20% (NDM) a 13,94% (PG) e além de terem 

demonstrado boa precisão experimental dos resultados, foram semelhantes aos encontrados na 
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literatura para experimentos conduzidos com a cultura da soja. As médias gerais das 

características agronômicas apresentadas na tabela 51, estão novamente apresentadas nas 

respectivas tabelas dos testes de médias e serão oportunamente discutidas.  

Foi constatada significância (1%) para os testes de F na fonte de variação anos, para 

todas as características agronômicas avaliadas, com exceção para VA e 2ª av FER (tabela 51). 

Desta forma, as características agronômicas comportaram-se de maneira diferenciada em cada 

um dos dois anos agrícolas, por conseqüência das variações climáticas (LES-ESALQ/USP, 

2006). A ausência de significância para VA (tabela 51) é justificada pelo fato dos genótipos 

terem apresentado aspecto visual semelhante nos dois anos agrícolas. A ausência de significância 

para a 2ª av FER (alta severidade), mostrou que além de alta, a severidade da ferrugem foi 

semelhante, provavelmente, para todos os genótipos nos dois anos agrícolas.  

Os testes de F da análise de variância para as fontes de variação experimentos e 

genótipos (tabela 51), constataram significância (1%) para todas as características agronômicas 

avaliadas. Os experimentos isolaram o efeito da ferrugem e das DFC, e cada característica 

agronômica comportou-se de maneira diferenciada em cada um dos experimentos e anos 

agrícolas. Os experimentos, foram, portanto, eficientes para determinar o efeito das doenças 

sobre as características agronômicas, mas este efeito está também confundido com o efeito de 

anos, já que as médias analisadas são resultantes das coletas de dados realizadas nos dois anos 

agrícolas; os testes de comparações entre médias (mostrados no próximo item desta discussão) 

isolaram cada um destes efeitos. A significância dos testes de F para as duas avaliações de notas 

de ferrugem (1ª e 2ª av FER) mostraram diferenças de severidade pelo menos nos contrastes entre 

Impact e Derosal e/ou Impact e Controle. 

As significâncias observadas para as características agronômicas estudadas para a fonte 

de variação genótipos evidenciaram presença de variabilidade genética passível de seleção para 

todas estas características em todos os genótipos. Por meio dos testes de comparações entre 

médias, realizados a seguir (próximo item desta discussão) os diferentes grupos de genótipos 

foram identificados para cada característica agronômica. As significâncias detectadas para as 

avaliações de notas de ferrugem (1ª e 2ª av FER) para a fonte de variação genótipos (tabela 51) 

demonstraram reação diferencial dos genótipos à ferrugem e, portanto, presença de variabilidade 

genética para reação à doença, passível de seleção nestas linhagens. 
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Não foi constatada significância para a interação anos x experimentos x genótipos (Q x 

E x G) (tabela 51) para as características APM, NDM, VA e PMS. As médias da APM e do NDM 

variaram entre anos, para cada experimento (interação significativa Q x E), variaram entre anos 

para os genótipos (interação significativa Q x G), mas não variaram entre experimentos, para os 

genótipos (interação não significativa E x G). Sendo assim, as condições climáticas diferenciadas 

que ocorreram nos dois anos agrícolas (2004/05 com melhores condições climáticas em relação a 

2005/06), alteraram o crescimento e o ciclo dos genótipos, de modo que em 2005/06 as médias de 

APM e NDM foram menores, provavelmente, em relação a 2004/05. A ausência de significância 

na interação E x G, evidenciou que a ferrugem e as DFC não influenciaram o desenvolvimento 

das plantas em altura (APM) e nem diminuíram significativamente o NDM. 

Para o VA, a ausência de significância na interação tripla Q x E x G (tabela 51) ocorreu 

pelas variações das médias de VA, entre anos, apenas para os genótipos (interação significativa 

para Q x G), e não para os experimentos (ausência de significância para Q x E) e também não 

variaram entre experimentos, para os genótipos (ausência de significância para E x G). Os anos 

agrícolas, pelas condições climáticas diferenciadas, devem ter influenciado o aspecto visual das 

plantas (VA), enquanto que a ferrugem e as DFC não alteraram significativamente esta 

característica. O PMS (tabela 51) variou entre anos, para os experimentos e para os genótipos 

[interações significativas para Q x E (1%) e Q x G (1%)]. A ausência de significância na 

interação Q x E x G para o PMS, evidenciou que as médias do PMS dos genótipos foram 

semelhantes para os experimentos, e variaram na mesma magnitude nos dois anos agrícolas. As 

significâncias observadas nas interações Q x E, Q x G e E x G, evidenciaram que as médias do 

PMS variaram entre anos agrícolas, para os experimentos, e entre anos agrícolas, para os 

genótipos, por conseqüência das variações climáticas; e variaram entre experimentos, para os 

genótipos, pela ação da ferrugem e das DFC, que diminuíram provavelmente as médias desta 

característica. 

A interação tripla Q x E x G foi significativa para a PG (tabela 51), e as interações Q x E 

e Q x G também foram significativas para esta característica. Considerando que a interação E x G 

para a PG não foi significativa, as condições climáticas diferenciadas entre os dois anos agrícolas 

alteraram provavelmente as médias de PG, onde as médias em 2004/05 foram mais altas, 

provavelmente, quando comparadas a 2005/06, conforme apresentado no próximo item desta 

discussão. A mesma explicação é válida para o Ac, cujas médias se alteraram quando os dois 



 

 

109

anos agrícolas foram comparados. A interação tripla Q x E x G também foi significativa para as 

duas avaliações de notas de ferrugem (1ª e 2ª av FER) (tabela 51). A severidade da ferrugem foi 

diferenciada entre os genótipos, para os genótipos nos contrastes entre experimentos (pelo menos 

entre os contrastes Impact vs. Derosal e Impact vs. Controle), além de ter sido diferenciada entre 

os anos agrícolas (1ª av FER). Além da resposta diferencial dos genótipos à ferrugem, e as 

diferenças de severidade nos contrastes entre presença e ausência de doença, as variações 

climáticas podem ter influenciado de forma particular na velocidade do aumento da doença, em 

cada um dos anos agrícolas. Isto se justifica quando são analisadas os testes de F das duas 

avaliações de notas de ferrugem, na fonte de variação anos. Somente para a 1ª av FER foi 

constatada significância. Isto prova que as condições climáticas influenciaram a severidade 

inicial da ferrugem, de maneira que em um ano agrícola, a severidade da ferrugem pode ter sido 

maior que no outro ano. 

Levando em conta apenas o efeito das DFc e da ferrugem, foi observada significância 

nas interações entre experimentos e genótipos apenas para o PMS e as duas avaliações de notas à 

ferrugem (1ª e 2ª av FER) (tabela 51). As influências das variações ambientais e as interações 

entre o fungicida Impact e variações de temperatura em 2004/05 (gráficos 2, 3 e 4) mascararam 

os resultados e diminuíram o poder dos experimentos em constatar as diferenças entre as 

linhagens para reação à ferrugem pelo menos na PG, que é o principal caráter para o qual a média 

diminuiu significativamente na presença da ferrugem. As interações entre genótipos e 

experimentos para o ano 2005/06 apenas, foram significativas para a maior parte das 

características agronômicas passíveis de alteração por conseqüência da ação da ferrugem (tabelas 

26, 27 e 28). O teste de F significativo para as interações entre experimentos e genótipos para as 

duas notas de ferrugem (tabela 51), evidenciaram as diferenças de severidade desta doença, pelo 

menos entre os experimentos Impact e Derosal e/ou Impact e controle, em função da ausência da 

doença em Impact. Os testes de comparações entre médias, apresentados a seguir, contribuirão 

para um melhor entendimento destes resultados. 
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2.3.2.4.1 Comparações entre médias para determinar o efeito de anos sobre os genótipos e 

experimentos para o local Anhembi 

 

Foram realizados os testes de comparações entre médias de anos, experimentos e 

genótipos, para todas as interações duplas significativas (tabela 51) para todas as características 

agronômicas avaliadas. Os testes de médias (Tukey) também foram realizados para as interações 

não significativas, para estudar o comportamento das médias das respectivas características, 

dentro de cada fonte de variação, individualmente. 

 

2.3.2.4.1.1 Comparações entre médias para as interações entre anos e experimentos 

 

As interações entre anos (2004/05 e 2005/06) e experimentos (Controle, Derosal e 

Impact) foram significativas para todas as características agronômicas estudadas, com exceção 

para VA (tabela 51); e os resultados das comparações entre médias realizadas por meio do teste 

de Tukey (5%), estão apresentados na tabela 52. 

A média geral da APM foi 72 cm (tabela 52), caracterizando uma média semelhante às 

médias de cultivares de nível comercial; e as médias gerais dos experimentos permaneceram 

próximas à média geral, variando de 70 cm em Impact, a 74 cm em Derosal. A ausência de 

significância nas comparações entre experimentos, para as médias de APM para cada ano 

agrícola, provaram que a ferrugem e as DFC não alteraram a APM, pois as doenças iniciaram o 

processo infeccioso após o florescimento, momento a partir do qual as plantas se desenvolvem 

pouco em altura. As médias gerais da APM dos anos agrícolas variaram de 66 cm (2005/06) a 78 

cm (2004/05). As comparações entre médias de APM dentro de cada experimento mostraram que 

2004/05 foi o ano em que as plantas melhor se desenvolveram, provavelmente pelas condições 

climáticas mais adequadas para o desenvolvimento da soja, neste ano agrícola, em relação a 

2005/06 (gráfico 2, LES-ESALQ/USP, 2006). 

Para o NDM, as médias dos experimentos de fungicidas foram estatisticamente 

semelhantes, variaram de 126 (Controle) a 127 dias (Impact), e permaneceram próximas à média 

geral do NDM, que foi 127 dias (tabela 52). As comparações entre as médias de ciclo nos 

experimentos dentro dos anos agrícolas, evidenciaram para 2005/06, significância nos contrastes 
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entre Impact (123 dias) e Derosal (120 dias), e Impact (123 dias) e Controle (119 dias). Portanto, 

a ferrugem diminuiu significativamente o ciclo médio dos genótipos em 2005/06 para o local 

Anhembi, enquanto que as DFC não diminuíram o ciclo dos genótipos. Em 2004/05 o 

comportamento das médias foi completamente diferente. Ocorreu uma inversão das médias de 

ciclo entre Impact e Derosal, contrariamente ao esperado, e estas médias foram 

significativamente diferentes, além de terem sido também significativamente diferentes da média 

do NDM do experimento Controle. De acordo com as discussões do item 2.3.1, a interação entre 

as baixas temperaturas e o fungicida Impact, e a menor importância da ferrugem perante a ação 

das DFC em 2004/05, contribuíram decisivamente para estes resultados. As médias gerais de 

ciclo dos anos agrícolas foram diferentes. O ano agrícola 2004/05 apresentou as maiores médias 

(133 dias), pelas condições pluviométricas mais favoráveis neste ano agrícola, em relação a 

2005/06 (121 dias) (gráfico 2; LES-ESALQ/USP, 2006). As médias de ciclo em 2005/06 foram 

significativamente superiores às médias de 2004/05 para todos os experimentos (tabela 52). 

O Ac e o VA apresentaram tendências semelhantes de comportamento (tabela 52). As 

respectivas médias gerais foram 1,47 e 3,53 e as médias gerais dos experimentos permaneceram 

próximas às respectivas médias gerais das características, determinando genótipos com pouco 

acamamento, além de bom aspecto visual das plantas como um todo. Estas médias foram 

comparáveis às médias de cultivares comerciais de soja. Foi constatada ausência de significância 

entre as médias de Ac para os três experimentos de fungicidas em 2004/05; e em 2005/06 as 

médias de Ac entre os experimentos foram estatisticamente diferentes. Em 2005/06, os genótipos 

acamaram um pouco mais em relação a 2004/05 (tabela 52). Para o VA, em 2005/06, não foi 

constatada significância nas comparações entre médias dos experimentos de fungicidas, ao 

contrário de 2004/05, onde Impact apresentou VA significativamente maior em relação a Derosal 

e Controle. Estes resultados evidenciaram que a ferrugem e as DFC não provocaram inclinações 

das plantas, e também não alteraram significativamente o aspecto visual (VA) das plantas como 

um todo. 

O PMS médio (tabela 52) foi 142g, comparável ao PMS de cultivares comerciais. As 

médias do PMS variaram nos experimentos, de 138g em Derosal a 146g em Controle, e 

permaneceram relativamente próximas à média geral (142g). Para 2004/05, a média em Impact 

(155g) foi significativamente menor à média em Derosal (162g) e Controle (162g). Conforme 

discutido no item 2.3.1, a interação entre as menores temperaturas noturnas e o fungicida Impact, 
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promoveram queda das médias de PMS e PG no experimento Impact em 2004/05. Para 2005/06 

(tabela 52), o contraste entre as médias do PMS de Impact (128g) e Controle (131g) não foi 

significativo. A média significativamente menor em Derosal (114g), quando comparada aos 

outros dois experimentos, deve-se a prováveis problemas de amostragem. Comparando as médias 

do PMS (tabela 52) dos dois anos agrícolas, dentro de cada experimento, e nas médias gerais, 

2004/05 destacou-se pelas médias significativamente superiores, como resultado das condições 

climáticas mais adequadas neste ano agrícola, quando em comparação a 2005/06 (gráfico 2, LES-

ESALQ/USP, 2006). A ferrugem e as DFC não diminuíram as médias do PMS; porém é 

necessário cautela na interpretação destes resultados, em função das interferências de ordem 

experimental que ocorreram nos dois anos agrícolas. 

A média geral da PG foi 2970 kg.ha-1 (49,5 sacas.ha-1) e foi superior à média brasileira 

de PG (2800 kg.ha-1 = 46,6 sacas.ha-1; MAPA, 2007). O local Anhembi sempre se destacou 

perante outros locais (ESALQ e Areão) pelas altas médias de PG que os genótipos alcançaram 

neste local (LAÍNEZ-MEJÍA, 1996; ROCHA, 1998; UNÊDA-TREVISOLI, 1999). As médias 

gerais de PG dos experimentos de fungicidas (tabela 52), variaram de 3151 kg.ha-1 (52,5 sacas.ha-

1) em Derosal, a 2677 kg.ha-1 (44,6 sacas.ha-1) em Controle. A média geral da PG em Impact 

(3083 kg.ha-1 = 51,4 sacas.ha-1) foi significativamente menor à média de PG em Derosal (3151 

kg.ha-1) em função da média de PG significativamente superior em Derosal (4106 kg.ha-1 = 68,4 

sacas.ha-1), em relação a Impact (3599 kg.ha-1 = 60 sacas.ha-1) e Controle (3540 kg.ha-1 = 59 

sacas.ha-1) em 2004/05. Isto ocorreu por conseqüência das interações entre as baixas temperaturas 

noturnas e o fungicida Impact, em 2004/05, conforme destacado no item 2.3.1. Em 2005/06 

(tabela 52), as médias de PG evidenciaram a ação da ferrugem e das DFC em Controle, pela 

média significativamente menor da PG (1814 kg.ha-1 = 30,2 sacas.ha-1) em relação a Derosal e 

Impact. Em Derosal, onde apenas a ferrugem atuou, a média da PG foi significativamente 

superior ao experimento Controle, ou seja, os genótipos produziram em média 2197 kg.ha-1 (36,6 

sacas.ha-1). No experimento Impact os genótipos apresentaram a maior média de PG dentre os 

três experimentos (2567 kg.ha-1 = 42,8 sacas.ha-1), em função da ausência total de doenças neste 

experimento. Apesar do ano 2004/05 ter se destacado perante 2005/06, com uma média de PG 

muito mais alta (3748 kg.ha-1 = 62,5 sacas.ha-1 em 2004/05, e 2193 kg.ha-1 = 36,6 sacas.ha-1 em 

2005/06), 2005/06 foi o melhor, dentre os dois anos estudados, para estimar o efeito da ferrugem 
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e das DFC sobre a PG; além de ter provado a eficiência dos experimentos de fungicidas para 

isolar o efeito destas doenças. 

As médias gerais das duas avaliações de notas de ferrugem (1ª e 2ª av FER) (tabela 52) 

foram, respectivamente, 2,11 e 3,49 e evidenciaram aumento da severidade da ferrugem num 

tempo de dez dias decorridos entre a 1ª e a 2ª av FER. Para as duas avaliações de notas de 

ferrugem e dois anos agrícolas, a severidade em Derosal e Controle foi estatisticamente diferente 

à ausência da doença em Impact (determinada como nota 1,00) e garantiu severidade alta o 

suficiente para isolar o efeito da ferrugem e permitir a seleção de genótipos tolerantes. 

Para a 1ª av FER (tabela 52), as médias gerais de severidade dos experimentos Controle 

e Derosal foram, respectivamente, 2,41 e 2,93. As variações significativas entre as médias de 

severidade da ferrugem nos contrastes Derosal vs. Controle, para os dois anos agrícolas, foram 

devido às interações dos genótipos com o patógenos, como resultado da maior ou menor 

tolerância do genótipo à ferrugem, além da interação do patógeno com o ambiente. Além das 

médias gerais de severidade da ferrugem dos anos agrícolas (2004/05 = 1,31, e 2005/06 = 2,92), 

as comparações entre médias de anos dentro de cada experimento (Controle e Derosal), 

evidenciaram a superioridade da severidade da ferrugem na 1ª av FER em 2005/06 em relação a 

2004/05. Portanto, a significância constatada no teste de F para a 1ª av FER na fonte de variação 

anos (conforme tabela 51, e destacado nas discussões do item 2.3.2.4), foi devido à severidade 

estatisticamente inferior em 2004/05 em relação a 2005/06, no início do processo infeccioso. 

Para a 2ª av FER (tabela 52), as médias gerais de severidade dos experimentos Controle 

(4,75) e Derosal (4,73) foram próximas. Os contrastes entre médias de severidade da ferrugem 

entre experimentos, nos dois anos agrícolas, revelaram significância entre as médias dos 

experimentos. Isto ocorreu devido à interação do patógeno com o ambiente, além da reação 

diferencial dos genótipos à doença; ou seja, maior ou menor tolerância. Foi revelada significância 

nos contrastes entre anos, tanto nas médias gerais de severidade quanto nas médias dentro de 

cada experimento (Controle e Derosal). A DMS também foi baixa (0,040), o que constatou 

diferenças ínfimas entre as médias de severidade entre anos agrícolas. Analisando estes 

resultados (2ª av FER) comparativamente com a 1ª av FER, embora significativas, as variações 

das médias entre anos agrícolas foram muito menores. Porém a proximidade das médias de 

severidade entre experimentos e anos agrícolas para a 2ª av FER, revelou, além de um ataque 
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severo da ferrugem, uniformidade da doença em todas as parcelas, garantindo boas avaliações da 

reação dos genótipos à ferrugem, por meio da PG relativa. 

 

2.3.2.4.1.2 Comparações entre médias para as interações entre anos e genótipos 

 

As interações entre anos (2004/05 e 2005/06) e genótipos (linhagens e testemunhas) 

comuns aos dois anos agrícolas, foram significativas para todas as características agronômicas 

estudadas com exceção para a 2ª av FER (tabela 51). Estas significâncias ocorreram 

exclusivamente pelas condições climáticas diferenciadas que ocorreram entre os dois anos 

agrícolas (gráfico 2, LES-ESALQ/USP, 2006). As conseqüências destas variações climáticas, ou 

seja, os resultados das comparações entre médias de anos e genótipos, realizados por meio de 

teste de Tukey (5%) estão apresentados nas tabelas 53 a 60. 

A média geral da APM (tabela 53) foi 72 cm. As médias de APM variaram 

consideravelmente entre anos agrícolas, e em 2004/05 a média (78 cm) foi superior à média de 

2005/06 (66 cm). Foi constatada significância nas comparações entre médias de APM entre anos 

agrícolas para 14 (54%) das 26 linhagens estudadas e para as duas testemunhas (IAC-100 e BR-

16). Isto ocorreu por conta das condições climáticas mais adequadas para o desenvolvimento da 

soja em 2004/05, em relação a 2005/06 (gráfico 2, LES-ESALQ/USP, 2006) e permitindo às 

plantas, um crescimento médio de 12 cm a mais em 2004/05, em relação a 2005/06. As médias 

gerais de APM variaram, para as linhagens, de 55cm (USP 02-16.037) a 118,5 cm (USP 97-

11.101), e para as testemunhas, de 67 cm (BR-16) a 73 cm (IAC-100). Nos dois anos agrícolas, 

as linhagens e testemunhas foram classificadas em diferentes grupos por meio dos testes de 

comparações entre médias para a APM, o que mostrou presença de variabilidade genética para 

APM, passível de seleção nestas linhagens. 

As médias de Ac e VA apresentaram a mesma tendência de comportamento e as médias 

gerais foram, respectivamente, 1,48 (tabela 54) e 3,52 (tabela 55). Estas médias caracterizaram 

genótipos com pouco acamamento e bom aspecto agronômico. Para as duas características, as 

médias gerais dos anos agrícolas foram semelhantes às respectivas médias gerais totais; e os 

testes de comparações entre médias para efeitos de anos, evidenciaram ausência de significância 

entre anos agrícolas para todas as testemunhas, e 21 (81%) das 26 linhagens para Ac, e para todas 

as testemunhas e 20 (77%) das 26 linhagens estudadas para VA. Portanto, as condições 
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climáticas diferenciadas que ocorreram nos dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06) (gráfico 2, 

LES-ESALQ/USP, 2006) não alteraram, nem as inclinações das plantas e nem o aspecto visual 

das plantas como um todo. As linhagens e testemunhas variaram para as médias de Ac e VA 

(tabelas 54 e 55) quando comparadas pelos testes de comparações entre médias, dentro de cada 

ano agrícola, e demonstraram disponibilidade de variabilidade genética passível de seleção nestas 

linhagens, para estas características. 

A média geral do NDM (tabela 56) foi 127 dias e caracterizou genótipos de ciclo médio. 

Em 2004/05, a média de ciclo (133 dias) foi significativamente superior à média de 2005/06 (121 

dias). O mesmo comportamento foi observado para todas as linhagens e testemunhas, cujas 

médias de ciclo em 2004/05 foram significativamente superiores às médias em 2005/06, como 

resultado das condições climáticas mais favoráveis em 2004/05 em relação ao ano agrícola 

seguinte, principalmente melhor distribuição temporal das chuvas (gráfico 2, LES-ESALQ/USP, 

2006). O ciclo variou de 119 dias (USP 02-16.037) a 138 dias (06-33) para as linhagens, e de 120 

(BR-16) a 130 dias (IAC-100) para as testemunhas. Dentro de cada ano agrícola, os testes de 

comparações entre médias diferenciaram os grupos de genótipos para ciclo, e evidenciaram 

disponibilidade de variabilidade genética para ciclo, passível de seleção. 

O PMS e a PG apresentaram a mesma tendência de comportamento e as respectivas 

médias gerais foram 142g e 2970 kg.ha-1 (49,5 sacas.ha-1) (tabelas 57 e 58, respectivamente). A 

média geral do PMS em 2004/05 (160g) foi significativamente superior à média do PMS em 

2005/06 (124g) (tabela 57), pois todas as linhagens e testemunhas apresentaram médias de PMS 

significativamente mais altas em 2004/05, em relação a 2005/06. Para a PG (tabela 58), em 

2004/05, todas as linhagens e testemunhas apresentaram médias muito superiores (média geral = 

3748 kg.ha-1 = 62,5 sacas.ha-1) às médias de PG alcançadas em 2005/06 (2193 kg.ha-1 = 36,5 

sacas.ha-1). Em 2004/05 os genótipos produziram 26 sacas.ha-1 a mais em média, por hectare, 

portanto, uma diferença de US$ 390.0 por hectare em média (AGRURAL, 2007; US$ 7.8 por 

bushel). Tanto para o PMS quanto para a PG, estas diferenças ocorreram por conseqüência 

exclusiva das condições climáticas mais adequadas para o desenvolvimento da soja em 2004/05, 

quando em comparação ao ano agrícola seguinte (gráfico 2, LES-ESALQ/USP, 2006), já que os 

tratos culturais foram semelhantes nos dois anos agrícolas (item 2.2.2, material e métodos). Os 

testes de comparações entre médias do PMS e PG, realizados dentro de cada ano agrícola para 

diferenciar as linhagens, evidenciaram presença de variabilidade genética passível de seleção 
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para as duas características, nas linhagens estudadas, mesmo sob alta interferência das condições 

ambientais. Isto ocorreu pois as médias gerais do PMS (tabela 57) variaram de 112g (USP 97-

08.172) a 161g (10-50) para as linhagens, e de 100g (IAC-100) a 149g (BR-16) para as 

testemunhas; e para a PG (tabela 58) as médias variaram de 2471 kg.ha-1 (41,2 sacas.ha-1, USP 

04-18.083) a 3445 kg.ha-1 (57,4 sacas.ha-1, USP 11-38) para as linhagens; e de 2632 kg.ha-1 (43,9 

sacas.ha-1, BR-16) a 2821 kg.ha-1 (47 sacas.ha-1, IAC-100) para as testemunhas. 

A testemunha IAC-100 demonstrou um comportamento bastante peculiar: mesmo com a 

menor média geral de PMS (100g) dentre todos os genótipos estudados (tabela 57), alcançou alta 

PG (2821 kg.ha-1 = 47 sacas.ha-1) (tabela 58) e esta média ficou próxima da média geral de PG de 

todos os genótipos (2970 kg.ha-1 = 49,5 sacas.ha-1); isto não aconteceu para a BR-16, que possui 

tamanho de sementes dentro da faixa considerada normal para PMS de cultivares de soja (149g; 

tabela 57). Portanto, a IAC-100 possui alta capacidade de compensação. Um paralelo entre as 

médias de NDM, PMS e PG (respectivamente tabelas 56, 57 e 58), mostram que as linhagens que 

alcançaram as maiores médias de PG (tabela 58), por exemplo a USP 11-38 e a BUSP - 16-015 

(3445 kg.ha-1 = 57,4 sacas.ha-1; e 3409 kg.ha-1 = 56,8 sacas.ha-1, respectivamente), apresentaram 

ciclo médio em torno de 127 dias (tabela 56), ou seja, oito dias a mais que a linhagem mais 

precoce (USP 02-16.037 = 119 dias). As médias de PMS destas linhagens (tabela 57) 

permaneceram em torno da média geral (141g). Normalmente, como evidenciado para estas 

linhagens, este tipo de comportamento é esperado em cultivares de soja: ciclos maiores estão 

correlacionados com alto potencial produtivo. Por outro lado, é óbvia a existência de cultivares 

de ciclo precoce com alto potencial produtivo e PMS em torno de 140 a 150g. Porém o 

comportamento peculiar da testemunha IAC-100 é interessante, pois seu baixo PMS não a 

impediu de atingir altas médias de PG, já que seu ciclo foi de 130 dias. Esta peculiaridade da 

IAC-100 deve-se à sua resistência genética a insetos (LAYTON, et al. 1987). 

As médias gerais de severidade da ferrugem para a 1ª e 2ª av FER, foram, 

respectivamente, 2,12 e 3,49 (tabelas 59 e 60). As médias gerais de severidade dos anos agrícolas 

para a 1ª av FER (tabela 59) foram diferenciadas (2004/05 = 1,37; 2005/06 = 2,92), pois para 

todas as linhagens e testemunhas, em 2004/05, as médias de severidade foram estatisticamente 

menores em relação às respectivas médias em 2005/06. Portanto, em 2004/05, a ferrugem 

apresentou menor agressividade inicial em relação a 2005/06; e os testes de médias realizados 

para comparar as médias de severidade entre as linhagens e testemunhas não constataram 
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diferenças significativas entre os genótipos. Em 2005/06, a maior agressividade inicial da 

ferrugem permitiu identificar reação diferencial das linhagens e testemunhas à doença e provaram 

a existência de variabilidade genética para tolerância à ferrugem, passível de seleção nestas 

linhagens, pois as médias gerais de severidade evidenciaram grande amplitude de variação, sendo 

1,61 para a linhagem 06-33 a 2,43 para a linhagem 10-50. As testemunhas apresentaram menor 

variação, sendo 1,84 para a IAC-100, a 2,26 para a BR-16. 

Para a 2ª av FER (tabela 60), as médias gerais de severidade dos dois anos agrícolas 

(2004/05 = 3,47 e 2005/06 = 3,51) foram semelhantes, pois as comparações entre médias de 

severidade da ferrugem para todas as linhagens e testemunhas, apresentaram ausência de 

significância nos contrastes entre os dois anos agrícolas. A severidade final (2ª av FER) foi alta e 

semelhante para todas as linhagens, pela ausência de significância nas comparações entre médias 

de linhagens e testemunhas dentro dos anos agrícolas, tanto é que as médias gerais da severidade 

variaram de 2,97 (USP 97-08.172) a 3,80 (USP 02-16.032) para as linhagens, e de 3,09 (IAC-

100) a 3,57 (BR-16) para as testemunhas. 

Para a interação entre anos e genótipos não foi isolado o efeito da ferrugem, porém, as 

comparações entre as médias de severidade da ferrugem nos dois anos agrícolas e nas duas 

avaliações (1ª e 2ª av FER) permitem o desenvolvimento de discussões interessantes. As 

comparações entre as médias de severidade da ferrugem nos dois anos agrícolas e avaliações 

evidenciaram a alta velocidade com que a ferrugem pode aumentar em curtos espaços de tempo. 

Isto se justifica pelas seguintes comparações: para 2004/05, a média geral da severidade na 1ª av 

FER foi muito menor que a média geral da mesma avaliação em 2005/06 (tabela 59); enquanto 

que as médias da 2ª av FER se equipararam nos dois anos agrícolas (tabela 60). Por meio destes 

resultados, foi confirmada a alta agressividade e severidade da ferrugem nos dois anos agrícolas; 

e o fato mais interessante, e que merece novamente a atenção, como já discutido no item 

2.3.2.3.1.3: qual ou que tipo de mecanismo os genótipos lançaram mão, para na presença da 

doença, atingirem altas produtividades de grãos. Portanto, é necessário investigar melhor como as 

plantas respondem à ferrugem. 
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2.3.2.4.1.3 Comparações entre médias para as interações entre genótipos e experimentos 

 

As interações entre genótipos (linhagens e testemunhas) e experimentos (Controle, 

Derosal e Impact) comuns aos dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06) e local Anhembi, foram 

significativas apenas para o PMS e as duas avaliações de notas de ferrugem (1ª e 2ª av FER) 

(tabela 51). 

As características APM, Ac, VA e NDM (tabelas 61, 62, 63 e 64) evidenciaram 

tendência de comportamentos semelhantes. As médias gerais da APM, Ac e VA foram, 

respectivamente, 72 cm, 1,53, 3,52 e 127 dias (tabelas 61, 62, 63 e 64). Para estas quatro 

características agronômicas, as médias gerais de cada experimento permaneceram próximas às 

respectivas médias gerais finais de cada característica. Isto ocorreu, pois para todas as linhagens e 

testemunhas, com exceção para as linhagens USP 09-14 e 06-33 para o VA e para a linhagem 10-

50 para NDM, não foi constatada significância nas comparações entre médias dos três 

experimentos de fungicidas. Portanto, nem a ferrugem e nem as DFC diminuíram 

significativamente as médias de APM, Ac, VA e NDM. Como as doenças iniciaram o processo 

infeccioso das plantas/genótipos a partir do florescimento, a soja já está próxima da sua altura 

final de plantas. Conseqüentemente, a presença das doenças não interferiu significativamente na 

altura das plantas e nem promoveu seu acamamento. Embora seria esperado que um ataque 

severo de ferrugem poderia alterar o aspecto visual (VA) e o as médias do NDM das plantas / 

genótipos, isto não ocorreu. Para o NDM, este comportamento foi evidenciado anteriormente 

também por Oliveira et al. (2005). 

Foi constatada significância nas comparações entre médias de linhagens e testemunhas, 

dentro dos experimentos de fungicidas, para cada uma das características agronômicas estudadas 

(APM, Ac, VA e NDM) (tabelas 61, 62, 63 e 64). Os diferentes grupos de genótipos classificados 

pelos testes de médias, evidenciaram a presença de variabilidade genética nestas linhagens, 

passível de seleção para estas características. Somente para o VA (tabela 63), foi constatada 

ausência de significância entre as médias de VA para as linhagens e testemunhas; estes resultados 

evidenciaram portanto, alta uniformidade do aspecto visual (VA) das 26 linhagens e duas 

testemunhas estudadas, nos dois anos agrícolas, pois estas passaram por vários e sucessivos ciclos 

de seleção. O local Anhembi destacou-se em vários estudos realizados para interação genótipo x 
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ambiente (LAÍNEZ-MEJÍA, 1996; ROCHA, 1998; UNÊDA-TREVISOLI, 1999) e os genótipos 

estudados neste local sempre mostraram bom desempenho produtivo. 

A média geral do PMS (tabela 65) foi 142g, e comparável à média de cultivares de nível 

comercial. As médias gerais do PMS para os experimentos Controle, Derosal e Impact foram 

estatisticamente semelhantes, respectivamente, 146g, 138g e 142g. Estas médias permaneceram 

próximas à média geral (142g). Os contrastes entre médias do PMS entre experimentos, foram 

significativos apenas para cinco linhagens (19%) das 26 estudadas e para nenhuma das duas 

testemunhas estudadas. Isto evidenciou e confirmou mais uma vez que para a maior parte dos 

genótipos estudados, a ferrugem não diminuiu as médias do PMS, assim como constatado 

anteriormente por Oliveira et al. (2005). As comparações entre médias do PMS de linhagens e 

testemunhas dentro dos experimentos de fungicidas destacaram diferenças significativas entre o 

tamanho das sementes das linhagens estudadas, pois as médias gerais do PMS das linhagens, 

levando em conta todos os experimentos, variaram de 112g (USP 97-08.172) a 161g (10-50). As 

testemunhas também variaram consideravelmente, de 100g para a IAC-100 a 149g para a BR-16. 

Esta diferença deve-se ao pequeno tamanho das sementes da cultivar IAC-100. 

A PG apresentou um comportamento um pouco diferenciado quando comparada ao 

PMS. A média geral da PG (tabela 66) foi 2970 kg.ha-1 (49,5 sacas.ha-1). As médias gerais de PG 

dos experimentos, embora não tenham apresentado significância nos contrastes entre os 

experimentos, as diferenças foram matematicamente consideráveis. As respectivas médias para 

Controle, Derosal e Impact foram 2677 kg.ha-1 (44,6 sacas.ha-1), 3151 kg.ha-1 (52,5 sacas.ha-1) e 

3083 kg.ha-1 (51,4 sacas.ha-1). O esperado seriam médias de PG aumentando, na sua devida 

ordem para Controle, Derosal e Impact, pela ação da ferrugem e DFC em Controle, a ação da 

ferrugem em Derosal e ausência total de doenças em Impact. A inversão da ordem entre as 

médias dos experimentos Impact e Derosal, foi devido às interferências ambientais e climáticas, 

como chuvas e as interações negativas entre temperaturas médias mais baixas e o fungicida 

triazol, que prejudicaram o desenvolvimento da soja em 2004/05, conforme já discutido. Como 

os resultados aqui apresentados envolvem as observações dos dois anos agrícolas, o efeito destes 

fatores refletiu neste comportamento diferenciado das médias. 

Médias semelhantes de PG entre os experimentos de fungicidas evidenciam, a priori, 

presença de tolerância à ferrugem e DFC nos genótipos estudados. Para as médias de PG (tabela 

66), não foi constatada significância para o contraste entre Impact e Derosal (efeito ferrugem), 
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para nenhuma das linhagens e nenhuma das testemunhas. No entanto, devido às interferências 

climáticas e interações negativas entre baixas temperaturas e fungicida, que prejudicaram o 

desenvolvimento da soja, estes resultados não foram considerados seguros. Para a seleção de 

linhagens tolerantes, foram sugeridos como mais adequados, os resultados obtidos e apresentados 

pela tabela 29 e respectivas discussões dos resultados no item 2.3.2.2.2.1, pois estão baseados na 

coleta de dados sob condições com influências ambientais menos expressivas (ano agrícola 

2005/06 apenas). Os resultados da tabela 66 evidenciaram também a ação severa da ferrugem e 

das DFC no experimento Controle, pois todas as linhagens e testemunhas apresentaram médias 

estatisticamente semelhantes. Já em Derosal, as linhagens e testemunhas foram classificadas em 

diferentes grupos pelas médias da PG, enquanto que para o experimento Impact, as linhagens e 

testemunhas foram separados em dois grupos apenas. As médias gerais de PG das linhagens, 

considerando todos os experimentos variaram de 2471 kg.ha-1 (41,2 sacas.ha-1) para a USP 04-

18.083, a 3445 kg.ha-1 (57,4 sacas.ha-1) para a USP 11-38; e de 2632 kg.ha-1 (43,9 sacas.ha-1) 

para a BR-16, a 2821 kg.ha-1 (47 sacas.ha-1) para a IAC-100. Portanto, há variabilidade genética 

para alta PG, passível de seleção nestas linhagens; a única diferença dos resultados apresentados 

entre as tabelas 66 e 29, é o fato dos dados da tabela 29 terem sofrido influências ambientais 

menos expressivas, e apresentam maior confiabilidade e segurança para a seleção de genótipos 

tolerantes à ferrugem.  

As médias gerais das duas avaliações de notas de ferrugem (1ª e 2ª av FER, 

respectivamente tabelas 67 e 68) foram 2,11 e 3,48 e, demonstraram progresso considerável da 

ferrugem no período decorrido entre as duas avaliações de notas. Para a 1ª av FER (tabela 67), as 

médias gerais dos experimentos Controle e Derosal ficaram próximas, respectivamente 2,41 e 

2,93, e provaram boa uniformidade da ferrugem nestes experimentos; tanto é que foi observada 

significância para o contraste Controle vs. Derosal em apenas quatro linhagens (15,3 %) das 26 

estudadas, enquanto que para as testemunhas, as médias de severidade da ferrugem foram iguais 

nestes experimentos. Para todas as linhagens e testemunhas, a severidade inicial da doença em 

Controle e Derosal, foi significativamente diferente de Impact, pelos contrastes significativos 

entre as médias de Impact e Derosal, e entre Impact e Controle. Portanto, a ferrugem estava 

realmente presente em Controle e Derosal, porém ainda não com severidade suficiente para 

diferenciar as linhagens e testemunhas, quando comparadas as médias de severidade dos 

genótipos dentro destes dois experimentos. Analisando matematicamente os dados das médias 
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gerais de severidade da ferrugem (levando em conta todos os experimentos), ficou evidente que 

as linhagens responderam de forma diferenciada à ferrugem, pois as médias variaram de 1,61 

(linhagem 06-33) a 2,38 (linhagem USP 02-16.056). 

Para a 2ª av FER (tabela 68), as médias gerais de severidade nos experimentos Controle 

e Derosal foram semelhantes e altas, respectivamente 4,73 e 4,71, sendo diferentes da média em 

Impact (ausência de ferrugem). Pela ausência de significância no contraste entre as médias de 

severidade de Derosal e Controle, para as duas testemunhas e 25 (96%) das 26 linhagens 

estudadas, a ferrugem evoluiu uniformemente nos dois experimentos. A doença infectou 

severamente todas as linhagens e testemunhas nos experimentos Controle e Derosal, porque além 

de altas, as médias de severidade da ferrugem de todas as linhagens e testemunhas foram 

semelhantes e não foi possível diferenciar grupos distintos de linhagens com maior ou menor 

severidade da ferrugem. Analisando matematicamente as médias gerais de severidade das 

linhagens (considerando os três experimentos), foram evidenciadas pequenas diferenças entre as 

linhagens com a maior e menor severidade da ferrugem. Ou seja, as médias variaram de 2,95 para 

a USP 97-08.172, a 3,67 para a USP 02-16.045 e para a USP 02-16.037. As testemunhas 

demonstraram semelhanças entre as severidades finais da ferrugem, respectivamente 3,09 para a 

IAC-100, e 3,58 para a BR-16. 

As análises realizadas com o objetivo de verificar o efeito de anos sobre os genótipos e 

experimentos evidenciaram que os anos agrícolas 2004/05 e 2005/06 alteraram 

significativamente o comportamento de todas as características agronômicas avaliadas. Se as 

variações climáticas entre 2004/05 e 2005/06 tivessem apresentado variações menos expressivas 

do que foram (gráficos 2, 3 e 4), seria maior a uniformidade e a confiabilidade dos resultados das 

análises conjuntas das características agronômicas avaliadas nos dois anos agrícolas. Entretanto, 

variações climáticas ocorrem constantemente, quando diferentes anos agrícolas são levados em 

conta para a condução dos mais variados tipos de estudos. 

Os resultados do ano agrícola 2005/06 foram, como já destacado anteriormente, de 

maior uniformidade e confiabilidade. Portanto, as linhagens selecionadas como tolerantes à 

ferrugem e DFC no ano agrícola 2005/06, provaram a existência de tolerância à ferrugem em 

soja, na ausência de genes principais de resistência e evidenciaram a eficiência da metodologia 

dos experimentos de fungicidas, como metodologia auxiliar para mensurar o efeito da ferrugem e 
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das DFC, além de permitir a seleção de genótipos tolerantes à ferrugem e às doenças do 

complexo de doenças de final de ciclo da soja. 

 

2.3.3 Adaptação do Modelo de Eberhart e Russel (1966) para a seleção de linhagens de soja 

tolerantes à ferrugem 

 

De acordo como destacado no item material e métodos deste trabalho, foi realizada uma 

adaptação do modelo de Eberhart e Russel (1966) com a finalidade de testar uma metodologia 

adicional para a seleção de genótipos de soja tolerantes à ferrugem, utilizando a PG relativa como 

parâmetro de seleção (TSCHANZ e WANG, 1985).  

A análise de variância segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966) (tabela 69) foi 

realizada para verificar as diferenças entre experimentos e entre genótipos, além da interação 

genótipos x experimentos e das diferenças dos genótipos dentro dos experimentos. As respectivas 

significâncias dos testes de F para estas fontes de variação evidenciaram as diferenças entre 

experimentos e entre genótipos, e diferenças significativas entre genótipos dentro dos 

experimentos. A ausência de significância na interação genótipos x experimentos indicou que os 

genótipos comportaram-se de maneira semelhante nos diferentes experimentos, e como já 

evidenciado anteriormente, as interferências ambientais que ocorreram em 2004/05 podem ter 

mascarado os resultados, razão pela qual não foi constatada variação significativa entre as médias 

de PG das linhagens entre os experimentos. A tabela 70 apresenta os resultados de todos os 

parâmetros de regressão calculados para o modelo de adaptação de Eberhart e Russel (1966) para 

as linhagens avaliadas para a reação à ferrugem em Anhembi 2004/05. Como são dados 

auxiliares, estão à disposição na tabela e serão discutidos apenas os parâmetros “a” e “b” 

utilizados para a classificação das linhagens segundo o modelo proposto. 

Na tabela 71 estão apresentados apenas os parâmetros “a” e “b” da regressão, para a 

classificação das linhagens e testemunhas estudadas para a reação à ferrugem em Anhembi 

2004/05, segundo o modelo proposto, em tolerantes e responsivas (TR), tolerantes e não 

responsivas (TNR), não tolerantes e responsivas (NTR) e não tolerantes e não responsivas 

(NTNR). Estes resultados foram plotados no sistema gráfico (gráfico 5), que mostra 

esquematicamente a dispersão das linhagens nos quatro quadrantes. 
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Das 60 linhagens e quatro testemunhas estudadas em Anhembi 2004/05 (tabela 71), 21 

linhagens (35% do total) (as 21 primeiras linhagens na ordem da tabela 71), foram classificadas 

como TR, pois apresentaram média de PG acima da média geral da PG (3443 kg.ha-1 = 57,4 

sacas.ha-1) de todos os genótipos estudados, e coeficiente angular da reta maior que 1,00 (um). 

Um grupo de nove linhagens (15% do total) foram classificadas como TNR, pois apresentaram 

médias de PG acima da média geral da PG e “b” abaixo de 1 (um). Das 30 linhagens restantes, 13 

(21,7% do total) foram classificadas como NTR, com médias de PG abaixo da média geral da 

PG, porém “b” acima de 1 (um); e as últimas 17 linhagens (28,3%) foram classificadas como 

NTNR, pois apresentaram médias de PG abaixo da média geral da PG de todas as linhagens 

estudadas e “b” abaixo de 1(um). Este último grupo de linhagens não foi interessante nem do 

ponto de vista de tolerância à ferrugem e nem para a PG, pois são linhagens de potencial 

produtivo mais baixo e não respondem em produtividade, mesmo na ausência de ferrugem. 

As testemunhas foram classificadas como NTR (BR-16 e FT-2000), e NTNR (Conquista 

e IAC-100). As 26 linhagens selecionadas para a continuidade dos trabalhos em 2005/06 

(destacadas em negrito na tabela 71), foram selecionadas apenas com base nos resultados da PG 

relativa (tabela 8), que considerou os contrastes entre os experimentos e os critérios de seleção 

explicados detalhadamente no item 2.3.1. 

Comparando os resultados dos dois métodos de seleção de linhagens tolerantes à 

ferrugem [PG relativa nos contrastes entre experimentos e adaptação do modelo de Eberhart e 

Russel, (1966)], houve boa e alta coincidência nas linhagens selecionadas como tolerantes à 

ferrugem. Do total de 26 linhagens selecionadas na safra 2004/05, 19 linhagens (73% das 26) 

foram classificadas como tolerantes à ferrugem, comparando as duas formas de seleção. As duas 

metodologias se equipararam mesmo com a interferência significativa das condições ambientais 

em 2004/05,. 

Para 2005/06, as condições climáticas, embora menos favoráveis para o 

desenvolvimento da soja no ponto de vista de PG, permitiram ótimas avaliações da reação dos 

genótipos à ferrugem. As análises de variância para as fontes de variação estudadas em 2005/06 

em Anhembi, ESALQ e Areão, segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966), para as 

posteriores análises e classificação das linhagens em TR, TNR, NTR e em NTNR, estão 

apresentadas, respectivamente, nas tabelas 72, 74 e 76. Foi constatada significância na interação 

genótipos x experimentos apenas para o local ESALQ (tabela 75) e, por isso, este foi o melhor 
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local para avaliar a reação dos genótipos à ferrugem. Isto ocorreu provavelmente por ação do 

microclima deste ambiente, que favoreceu uma melhor diferenciação das linhagens para 

tolerância à ferrugem. Para a discussão dos resultados, foram utilizados os dados de PG coletados 

nos três locais (Anhembi, ESALQ e Areão). As estimativas de todos os parâmetros do modelo de 

regressão baseado em Eberhart e Russel (1966), para a classificação das linhagens em TR, TNR, 

NTR e NTNR, estão apresentadas nas tabelas 73, 75 e 77. Para a discussão dos resultados, foram 

considerados apenas os parâmetros “a” e “b” da equação de regressão. 

Na tabela 78 são mostrados os genótipos (26 linhagens e três testemunhas, BR-16, BRS-

232 e IAC-100) e respectivas classificações, de acordo com o modelo adaptado de Eberhart e 

Russel (1966) para reação à ferrugem, para os três locais, Anhembi, ESALQ e Areão em 

2005/06, e uma média geral considerando os parâmetros “a” e “b” de cada linhagem para os três 

locais. Os gráficos 6, 7 e 8 representam graficamente a dispersão das linhagens segundo a 

classificação para TR, TNR, NTR e NTNR, respectivamente para estes mesmos locais. 

Pelos valores médios dos parâmetros da regressão “a” e “b” do modelo adaptado de 

Eberhart e Russel (1966) (tabela 78), todas as dez melhores linhagens (as primeiras dez pela 

ordem de classificação na tabela 78) apresentaram tolerância à ferrugem; sendo cinco delas 

responsivas e as outras cinco não responsivas. A linhagem USP 11-38 destacou-se por ter sido 

classificada como TR nos três locais estudados e ter apresentado a produtividade máxima 

observada (2624 kg.ha-1 = 43,7 sacas.ha-1). As variações na classificação das linhagens entre os 

diferentes locais de acordo com o modelo de regressão (tabela 78) certamente são devidas às 

interações entre genótipos e ambientes, neste caso amplificadas pela inclusão dos patógenos 

causadores da ferrugem e das DFC, adicionalmente aos genótipos de soja. 

As duas metodologias, contrastes entre os experimentos com e sem fungicidas, e a 

adaptação do modelo de regressão de Eberhart e Russel (1966), classificaram as linhagens na 

mesma ordem para a PG (tabelas 29 e 78). Portanto, o comportamento avaliado a partir das 

médias da PG das linhagens em cada uma das metodologias foi coerente. A diferença principal, 

está no fato de que por meio da metodologia dos contrastes foram separados dois grupos bem 

distintos de linhagens (tabela 29). O primeiro deles englobou genótipos com alto potencial 

produtivo e que apresentaram tolerância à ferrugem. O segundo grupo de linhagens apresentou 

baixo potencial produtivo e certa tolerância à ferrugem, possivelmente pela maior rusticidade 

natural destas linhagens. As quatro linhagens classificadas como tolerantes à ferrugem pela 
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metodologia dos contrastes (tabela 29) (USP 10-13, USP 02-16.045, USP 97-10.046 e USP 11-

44), foram classificadas como tolerantes e não responsivas pela metodologia de regressão (tabela 

70). Em um primeiro momento, este fato indicou que linhagens tolerantes à ferrugem podem não 

ser tão responsivas. A metodologia baseada na regressão linear selecionou e classificou como 

tolerantes à ferrugem, genótipos que apresentaram maior potencial produtivo, respeitando o 

conceito de tolerância, que foi baseado na produtividade de grãos relativa, pelo qual os 

parâmetros da regressão foram estimados com base nos três experimentos de fungicidas. Por 

meio da metodologia baseada na regressão linear não foi possível selecionar, por exemplo, 

genótipos tolerantes e de potenciais produtivos mais baixos, justamente pelo próprio princípio do 

modelo de Eberhart e Russel (1966). Esta limitação não tem conseqüência prática, pois 

normalmente procura-se genótipos tolerantes e com níveis relativamente altos de PG, na ausência 

e na presença da doença. 

Portanto, a metodologia baseada nos contrastes entre experimentos de fungicidas foi 

mais simples, e discriminou adequadamente as linhagens e cultivares em estudo, fortalecendo a 

hipótese de Tschanz e Wang (1985) sobre a importância da comparação do desempenho de 

genótipos sob presença e ausência de doença. Serão necessários estudos complementares para 

melhorar a metodologia da regressão linear no quesito da separação dos genótipos para as 

respectivas classificações entre tolerantes e não tolerantes, certamente com um número de locais 

maior que três, para a realização de experimentos para sua completa aplicabilidade. Enquanto 

isso, a metodologia dos contrastes entre experimentos com e sem fungicidas se fortaleceu como 

sendo promissora para auxiliar no processo de seleção de genótipos de soja tolerantes à ferrugem. 

Por meio desta metodologia também foi possível selecionar genótipos tolerantes para DFC e dos 

dois extremos de potencial produtivo. 

 

2.3.4 Considerações finais 

 

Os resultados deste trabalho evidenciaram vários pontos importantes relacionados à 

tolerância de genótipos de soja à ferrugem. Uma metodologia baseada em experimentos de 

fungicidas foi proposta, e esta provou sua eficiência para isolar e mensurar o efeito da ferrugem e 

das doenças do complexo de doenças de final de ciclo da soja, sobre diferentes características 

agronômicas estudadas. As duas maneiras apresentadas como proposta para a análise dos dados, 
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mostraram sua eficiência. Ficou evidente também, que a ferrugem e as DFC diminuíram a média 

da PG de genótipos suscetíveis, enquanto que as outras características agronômicas estudadas não 

foram significativamente influenciadas por estas doenças. 

Constatou-se a real existência do mecanismo de tolerância à ferrugem em soja, na 

ausência de genes principais de resistência, e esta tolerância é passível de seleção. Houve 

também, constatação da associação entre a tolerância à ferrugem, tolerância para as DFC e 

resistência ao nematóide de cisto, que são informações importantes para programas de 

melhoramento genético. O próximo passo seria entender a genética envolvida na tolerância da 

soja à ferrugem. 

A ferrugem é um desafio para a cultura da soja no Brasil. E para alcançar bons 

resultados será necessário a união de esforços das diferentes áreas ligadas à pesquisa na cultura 

da soja. Esta corrente de trabalho não poderá esquecer outras doenças potenciais e aquelas 

também tão importantes quanto a ferrugem, como por exemplo, o nematóide de cisto da soja. 

Entender o mecanismo de defesa e tolerância às doenças, presente naquelas plantas que convivem 

com a ferrugem e mesmo assim atingem níveis de produtividade economicamente aceitáveis, 

permitirá um grande avanço no controle da ferrugem da soja e de outras doenças, às quais as 

plantas apresentam mecanismos de defesa até então não entendidos. 

Especificamente para a ferrugem da soja, é necessário entender como os genótipos 

apresentaram altos níveis de produtividade com alta severidade da ferrugem e lesões do tipo 

TAN, de suscetibilidade. Uma das maneiras para entender este mecanismo, seria estudar a 

velocidade de progresso da doença em cada genótipo em particular. As metodologias para este 

tipo de estudo estão disponíveis (MELCHING et al., 1979), porém a eficiência é questionável, já 

que sob alta pressão de inóculo, em condições de casa-de-vegetação, torna-se inviável diferenciar 

os genótipos tolerantes daqueles suscetíveis à ferrugem, pois os genótipos tolerantes não 

conseguem expressar seu potencial de tolerância em curtos espaços de tempo. É necessário 

desenvolver metodologias que detectem pequenas variações no progresso da doença no decorrer 

do tempo. 

O que está sendo considerado até o momento, é a quantificação dos parâmetros 

monocíclicos da ferrugem, aliada aos estudos de produtividade de grãos relativa (MELCHING et 

al., 1979; BERGER et al., 1997). Para Bergamin Filho (2006), a melhor maneira de estudar a 

reação de genótipos de soja à ferrugem, é a quantificação da relação do número de urédias por 
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lesão por um período, e o número de urédias por lesão após um período relativamente longo, de 

acordo com o que Melching et al., (1979) já havia destacado. Bergamin Filho (2006) justifica sua 

afirmação, alegando que este parâmetro está diretamente relacionado à via anti-horária de 

infecção, que é para a ferrugem da soja o principal componente de sua epidemiologia, 

responsável por mais de 95% da severidade final da doença (BERGER et al, 1997). 

Sendo assim, os dois principais mecanismos de resistência genética da soja à ferrugem 

são um menor número de urédias por lesão e um menor número de espóros produzidos por urédia 

(BERGAMIN FILHO, 2006). A eficiência destes estudos já é questionável, por evidências 

experimentais (Dr. Carlos A. A. Arias, Embrapa Soja, comunicação pessoal) que mostram a 

existência de genótipos nos quais a produção de urédias e espóros é abundante, porém estes são 

de baixíssima viabilidade. Portanto, para programas de melhoramento genético, genótipos que 

apresentam este comportamento são os mais adequados. Em contrapartida, genótipos que 

produzem pequenas quantidades de esporos viáveis, juntamente com um maior número de 

urédias por lesão no decorrer do tempo não são tão interessantes. As principais estratégias do 

patógeno para o rápido progresso da doença são o aumento no número de urédias no decorrer do 

tempo, e uma produção abundante de espóros por urédia. 

Estudos de parâmetros monocíclicos conduzidos em casa de vegetação, indicam que as 

combinações patógeno hospedeiro que resultam em reações do tipo “RB” (redish-brown) 

normalmente apresentam períodos latentes mais longos e taxas menores no aumento do número 

de pústulas quando comparadas com interações suscetíveis que resultam em reações do tipo 

“TAN” (palha) (HARTMAN et al., 2005; RACHID et al., 2006). 

Neste contexto, é necessário entender qual o mecanismo fisiológico, estrutural ou 

bioquímico, ou melhor dizendo, o mecanismo que engloba todos os anteriores, e que por meio de 

uma interação entre o genótipo e o patógeno, permite que os genótipos tolerantes à ferrugem 

apresentem lesões de suscetibilidade e mesmo assim, alcançam níveis de produtividade aceitáveis 

economicamente. O entendimento deste mecanismo, que deve estar atuando durante a evolução 

da severidade da doença, permitirá definir estratégias de melhoramento genético e controle 

químico da ferrugem muito mais eficientes do que as atualmente utilizadas. 
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3 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados deste trabalho, as seguintes conclusões podem ser 

consideradas: 

 

1) a metodologia baseada nos experimentos de fungicidas, e as estratégias de seleção de 

genótipos tolerantes (contrastes entre os experimentos de fungicidas e o modelo de regressão 

linear) foram eficientes para discriminar e selecionar genótipos tolerantes à ferrugem e DFC, 

e para isolar os efeitos destas doenças; 

 

2) houve indicação de associações positivas entre tolerância à ferrugem, tolerância para DFC e 

resistência ao nematóide de cisto da soja. 
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Anexo A: Figuras 
 
 



 

 

146

 

 
Cortesia Dr. Arlindo Harada - TMG - Tropical Melhoramento & Genética - Cambé - PR, 2004 

Figura 1 - Lesões de resistência e suscetibilidade da soja à ferrugem asiática, representadas respectivamente por 
lesões do tipo RB e TAN 
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responsivo 

Gráfico 1 - Representação hipotética da plotagem dos dados do coeficiente linear e da média geral calculados a partir 
da equação de regressão da adaptação do Modelo de Eberhart e Russel (1966). Piracicaba – SP 
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Gráfico 2 - Variação da precipitação pluviométrica na região de Piracicaba - SP, entre 01 de novembro a 31 de março 

para 2004/2005 e 2005/06. (LES-ESALQ/USP, 2006) 
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Gráfico 3 - Variação da temperatura média diária na região de Piracicaba - SP, no período de 01 de novembro de 

2004 a 31 de março de 2005. (LES-ESALQ/USP, 2006) 
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Gráfico 4 - Variação da temperatura média diária na região de Piracicaba – SP, no período de 01 de novembro de 
2005 a 31 de março de 2006. (LES-ESALQ/USP, 2006) 
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TR: tolerante e responsivo; TNR: tolerante e não responsivo; NTNR: não tolerante e não responsivo; NTR: não tolerante e 
responsivo 

Gráfico 5 - Representação gráfica da classificação das linhagens avaliadas para tolerância à ferrugem em 2004/05 na 
Estação Experimental Anhembi – Piracicaba – SP, segundo a adaptação do modelo de Eberhart e Russel 
(1966) 

 

 

 
TR: tolerante e responsivo; TNR: tolerante e não responsivo; NTNR: não tolerante e não responsivo; NTR: não tolerante e 
responsivo 

Gráfico 6 - Representação gráfica da classificação das linhagens avaliadas para tolerância à ferrugem em 2005/06 na 
Estação Experimental Anhembi – Piracicaba – SP, segundo a adaptação do modelo de Eberhart e Russel 
(1966) 
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TR: tolerante e responsivo; TNR: tolerante e não responsivo; NTNR: não tolerante e não responsivo; NTR: não 
tolerante e responsivo 

Gráfico 7 - Representação gráfica da classificação das linhagens avaliadas para tolerância à ferrugem em 2005/06 na 
sede - ESALQ – Piracicaba – SP, segundo a adaptação do modelo de Eberhart e Russel (1966) 
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Gráfico 8 - Representação gráfica da classificação das linhagens avaliadas para tolerância à ferrugem em 2005/06 em 
Areão – Piracicaba – SP, segundo a adaptação do modelo de Eberhart e Russel (1966) 
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Anexo C: Tabelas 
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Tabela 1 - Linhagens e respectivas genealogias, selecionadas na safra 2003/04 para os experimentos de tolerância à 
ferrugem na safra 2004/05, Piracicaba - SP 

 
(continua) 

Ordem Tratamento  Genealogia 

1 01-20  FT-Cristalina  x  IAC-4 
2 01-33  FT-Cristalina  x  IAC-4 
3 02-09  FT-Cristalina  x  Conquista 
4 02-38  FT-Cristalina  x  Conquista 
5 03-31  FT-Cristalina  x  FT-Estrela 
6 04-24  FT-Cristalina  x  Forrest 
7 06-20  IAC-4  x  Conquista 
8 06-33  IAC-4  x  Conquista 
9 06-34  IAC-4  x  Conquista 

10 06-64  IAC-4  x  Conquista 
11 06-90  IAC-4  x  Conquista 
12 07-03  IAC-4  x  FT-Estrela 
13 08-08  IAC-4  x  Forrest 
14 08-24  IAC-4  x  Forrest 
15 10-27  Conquista  x  FT-Estrela 
16 10-50  Conquista  x  FT-Estrela 
17 10-52  Conquista  x  FT-Estrela 
18 10-62  Conquista  x  FT-Estrela 
19 11-58  Conquista  x  Forrest 
20 13-11  FT-Estrela  x  Forrest 
21 BUSP - 01 - 19  Coker  x  Década 
22 BUSP - 01 - 28  Primavera  x  SOC 81-79 
23 BUSP - 10 - 45  [(Santa Rosa x SS-1)  x  (IAC-2 x IAC 80-3.006)] 
24 BUSP - 16- 015  [(IAC-Foscarin-31x Forrest)  x  (Foster x FT 79-3.408)] 
25 BUSP - 16- 057  [(Forrest x Primavera)  x  (SOC 81-76 x Foster)] 
26 USP 01-03  IAC-Foscarin-31  x  Forrest 
27 USP 02-16.007  USP 03  x  USP 05 PC = [(Forrest x Primavera) x (Kirby x FT-2)] 
28 USP 02-16.037  USP 05 PC  x  Hartwig = [(Kirby x FT-2) x Hartwig] 
29 USP 02-16.044  USP 07 FB  x  USP 09 = [(SOC81-76 x Foster) x (Foster x FT79-3408)] 
30 USP 02-16.045  USP 04  x  USP 05 PC = [(Forrest x Primavera) x (Kirby x FT-2)] 
31 USP 02-16.051  USP 01 FB  x  USP 11 = [(IAC Foscarin 31 x Forrest) x (Foster x FT79-3408)] 
32 USP 02-16.056  USP 01 FB  x  USP 11 = [(IAC Foscarin 31 x Forrest) x (Foster x FT79-3408)] 
33 USP 02-16.071  USP 01 FB  x  USP 10 PC = [(IAC Foscarin 31 x Forrest) x (Foster x FT79-3408)] 
34 USP 02-16.079  USP 09  x  Hartwig = [(Foster x FT79-3408) x (Hartwig)] 
35 USP 04-12  Primavera  x  Forrest 
36 USP 04-18.029  Hartwig  x  MT 123247 
37 USP 04-18.032  Hartwig  x  USP 11-14 = [(Hartwig) x (Foster x FT79-3408)] 
38 USP 04-18.045  Conquista  x  MT 123800 
39 USP 04-18.065  USP 01-11  x  MT 123247 = [(IAC Foscarin 31 x Forrest) x (MT 123247)] 
40 USP 04-18.066  USP 01-11  x  MT 123247 = [(IAC Foscarin 31 x Forrest) x (MT 123247)] 
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Tabela 1 - Linhagens e respectivas genealogias, selecionadas na safra 2003/04 para os experimentos de tolerância à 

ferrugem na safra 2004/05, Piracicaba - SP 
 

(conclusão) 
Ordem Tratamento Genealogia 

41 USP 04-18.067 USP 01-11  x  MT 123247 = [(IAC Foscarin 31 x Forrest) x (MT 123247)] 
42 USP 04-18.074 USP 01-11  x  USP 06-06 = [(IAC Foscarin 31 x Forrest) x (SOC81-76 x Foster)] 
43 USP 04-18.079 USP 02-16  x  MT 123247 = [(Forrest x Primavera) x (MT 123247)] 
44 USP 04-18.083 USP 02-16  x  USP 11-14 = [(Forrest x Primavera) x (Foster x FT79-3408)] 
45 USP 04-18.102 MT 123247  x  USP 05-19 = [(MT 123247) x (Kirby x FT-2)] 
46 USP 09-14 Foster  x  FT 79-3.408 
47 USP 10-10 Foster  x  FT 79-3.408 
48 USP 10-13 Foster  x  FT 79-3.408 
49 USP 11-08 Foster  x  FT 79-3.408 
50 USP 11-38 Foster  x  FT 79-3.408 
51 USP 11-44 Foster  x  FT 79-3.408 
52 USP 93-02.084 Bossier  x  Viçoja 
53 USP 94-01.086 Forrest  x  Palmetto 
54 USP 97-08.063 BR-6  x  Lamar 
55 USP 97-08.147 Davis  x  D72-9601-1 
56 USP 97-08.172 BR-6  x  IAC-100 
57 USP 97-10.019 (IAC-Foscarin-31 x FT 81-2134)  x  (Davis-1 x IAC-12) 
58 USP 97-10.046 (Primavera x SOC 81-79)  x  (IAC-10 x GO 81-11.046) 
59 USP 97-10.077 (FT 81-1835 x Hale 321)  x  (GO 81-11.046 x FT 81-2706) 
60 USP 97-11.101 {[(Primavera x CEPS 7716) x (IAC-10 x IAC-12)]  x  [(IAC-4 x Santa Rosa) x (GO79-1039 x Tropical)]} 
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Tabela 2 - Linhagens e respectivas genealogias, selecionadas na safra 2004/05 para os experimentos de tolerância à 
ferrugem na safra 2005/06, Piracicaba - SP 

 
Ordem Tratamento Genealogia 

1 06-20 IAC-4  x  Conquista 
2 06-33 IAC-4  x  Conquista 
3 10-50 Conquista  x  FT-Estrela 
4 10-52 Conquista  x  FT-Estrela 
5 11-58 Conquista  x  Forrest 
6 BUSP - 16-015 [(IAC-Foscarin-31x Forrest)   x   (Foster x FT 79-3.408)] 
7 USP 02-16.037 USP 05 PC  x  Hartwig = [(Kirby x FT-2) x Hartwig] 
8 USP 02-16.044 USP 07 FB  x  USP 09 = [(SOC-81-76 x  Foster) x (Foster x FT79-3408)] 
9 USP 02-16.045 USP 04  x  USP 05 PC = [(Forrest x Primavera) x (Kirby x FT-2)] 

10 USP 02-16.051 USP 01 FB  x  USP 11 = [(IAC Foscarin 31 x Forrest) x (Foster x FT79-3408)] 
11 USP 02-16.056 USP 01 FB  x  USP 11 = [(IAC Foscarin 31 x Forrest) x (Foster x FT79-3408)] 
12 USP 02-16.071 USP 01 FB  x  USP 10 PC = [(IAC Foscarin 31 x Forrest) x (Foster x FT79-3408)] 
13 USP 02-16.079 USP 09  x  Hartwig = [(Foster x FT79-3408) x Hartwig] 
14 USP 04-18.029 Hartwig  x  MT 123247 
15 USP 04-18.032 Hartwig  x  USP 11-14 = [Hartwig x (Foster x FT79-3408)] 
16 USP 04-18.067 USP 01-11  x  MT 123247 = [(IAC Foscarin 31 x  Forrest) x MT 123247] 
17 USP 04-18.083 USP 02-16  x  USP 11-14 = [(Forrest x Primavera) x (Foster x FT79-3408)] 
18 USP 09-14 Foster  x  FT 79-3.408 
19 USP 10-10 Foster  x  FT 79-3.408 
20 USP 10-13 Foster  x  FT 79-3.408 
21 USP 11-08 Foster  x  FT 79-3.408 
22 USP 11-38 Foster  x  FT 79-3.408 
23 USP 11-44 Foster  x  FT 79-3.408 
24 USP 97-08.172 BR-6  x  IAC-100 
25 USP 97-10.046 [(Primavera x SOC 81-79)   x   (IAC-10 x GO 81-11.046)] 
26 USP 97-11.101 {[(Primavera x CEPS 7716) x (IAC-10 x IAC-12)]   x   [(IAC-4 x Santa Rosa) x (GO79-1039 x Tropical)]} 

 

 

Tabela 3 - Escala de avaliação de notas para ferrugem, baseada em Embrapa Soja, Londrina - PR, 2002 

 
                       Notas Lesão TANa 

Nota 1 – ausência de sintomas Ib 

Nota 2 – 1 a 10% AFI (área foliar infectada) MR 

Nota 3 – 11 a 25% AFI MS 

Nota 4 – 26 a 50% AFI S 

Nota 5 – > 51% AFI AS 
a: não se verificou lesão do tipo RB nas plantas dos experimentos 
b: I = imune; R = resistente; MR = moderadamente resistente; MS = moderadamente suscetível; S = suscetível e AS 
= altamente suscetível 
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Tabela 4 - Esquema geral do cálculo do número de graus de liberdade para as respectivas fontes de variação para as 
análises de variância individuais dos genótipos (linhagens e testemunhas) avaliados em cada um dos 
experimentos de fungicidas dentro de cada local e ano agrícola. Piracicaba - SP, 2004/05 e 2005/06 

 

FV  GL e respectivos símbolos representativos 
Genótipos (G)  (G-1) x 
Testemunhas (T)  (T-1)  
Linhagens experimentais ajustadas (L)  (L-1) (C-1)  
    T vs. L      1  
Repetições (R)  (R-1) y 
Conjuntos (C) / R  (C-1) R z 
Resíduo  w - (x + y + z)   
    
Total  (nº observações -1) w 

 
 

Tabela 5 - Esquema geral do cálculo do número de graus de liberdade para as respectivas fontes de variação para as 
análises de variância, destacando o efeito de experimentos sobre os genótipos (linhagens e testemunhas) 
avaliados em cada local e ano agrícola. Piracicaba - SP, 2004/05 e 2005/06 

 
FV  GL e respectivos símbolos representativos 

Experimentos (E)  (E-1) x 
Genótipos (G)  (G-1) y 
    E x G      (E-1) (G-1) w 
Repetições (R) / E ajustados  (R-1) (E-1) z 
Conjuntos (C) / R / E  (C-1) R E k 
Resíduo  u - (x + y + w + z + k)   
    
Total  (nº observações -1) u 
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Tabela 6 - Esquema geral do cálculo do número de graus de liberdade para as respectivas fontes de variação para a 
análise de variância conjunta, destacando os efeitos de ambientes e experimentos sobre os genótipos 
(linhagens e testemunhas) avaliados em todos os ambientes. Piracicaba - SP, 2004/05 e 2005/06 

 

FV GL e respectivos símbolos representativos  

Ambientes (A) (A-1) x 

Experimentos (E) (E-1) y 

    A x E     (A-1) (E-1) w 

Genótipos (G) (G-1) z 

    A x G     (A-1) (G-1) k 

    E x G     (E-1) (G-1) u 

    A x E x G     (A-1) (E-1) (G-1) v 

Repetições (R) / E / A [(R-1) E A]ano1 + [(R-1) E A]ano2  t 

Conjuntos (C) / R / E / A [(C-1) R E A]ano1 + [(C-1) R E A]ano2 n 

Resíduo p - (x + y + w + z + k + u + v + t + n)   

   

Total (nº observações -1) p 
 

Tabela 7 - Esquema geral do cálculo do número de graus de liberdade para as respectivas fontes de variação para a 
análise de variância conjunta, destacando o efeito de anos sobre os genótipos (linhagens e testemunhas) 
comuns aos dois anos agrícolas, avaliados no local Anhembi. Piracicaba - SP, 2004/05 e 2005/06 

 

FV GL e respectivos símbolos representativos 
Anos (Q) (Q-1) x 

Experimentos (E) (E-1) y 

    Q x E     (Q-1) (E-1) w 

Genótipos (G) (G-1) z 

    Q x G     (Q-1) (G-1) k 

    E x G     (E-1) (G-1) u 

    Q x E x G     (Q-1) (E-1) (G-1) v 

Repetições (R) / Q (R-1)ano1 + (R-1)ano2 t 

Conjuntos (C) / R / Q [(C-1) R]ano1 + [(C-1) R]ano2 n 

Resíduo p - (x + y + w + z + k + u + v + t + n)   

   

Total (nº observações -1) p 
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Tabela 8 - Efeitos da ferrugem (FER = Impact - Derosal) e das doenças de final de ciclo (DFC = Derosal - Controle), 
sobre as médias de produtividade de grãos (PG) em kg.ha-1, porcentagem em relação às testemunhas 
(%/test); número de dias para a maturidade (NDM) das linhagens e respectivas testemunhas avaliadas em 
2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, em duas repetições dentro de cada um dos três 
experimentos de fungicidas, com as linhagens ordenadas pela PG 

FER DFC médias  FER DFC médias Genótipos 
PG (kg.ha-1) PG (kg.ha-1) % / test NDM  

Genótipo 
PG (kg.ha-1) PG (kg.ha-1) % / test NDM

Linhagens:       USP 04-18.045 -925,0 625,0 3289,6 107,55 119,8 

BUSP – 16-015a -1056,3 1118,8 4593,8 137,18 133,3  10-52 200,0 87,5 3275,0 103,46 140,0 

USP 09-14 -762,5 725,0 4460,4 135,21 132,7  11-58 512,5 -93,8 3264,6 103,11 141,7 

USP 11-38 -825,0 881,3 4443,8 134,62 134,2  USP 04-12 -712,5 537,5 3258,3 98,63 129,8 

USP 97-10.046 -931,3 500,0 4379,2 132,62 132,5  08-24 -725,0 843,8 3245,8 98,04 139,3 

USP 11-44 -1068,8 1137,5 4358,3 131,77 132,8  USP 93-02.084 -750,0 -93,8 3206,3 96,78 141,2 

USP 10-13 -550,0 1175,0 4306,3 130,63 133,2  USP 04-18.067 -31,3 62,5 3193,8 104,14 123,0 

USP 11-08 -1531,3 1206,3 4181,3 125,56 132,8  BUSP - 01 - 19 -81,3 668,8 3168,8 95,18 133,3 

USP 02-16.044 -918,8 1600,0 4141,7 123,21 128,5  USP 04-18.083 50,0 87,5 3162,5 103,06 125,5 

USP 02-16.051 -1400,0 968,8 4022,9 121,28 127,8  02-09 943,8 -18,8 3070,8 97,12 149,5 

USP 04-18.032 -81,3 275,0 3981,3 129,77 128,0  10-62 -343,8 418,8 3064,6 92,97 140,5 

USP 02-16.045 -962,5 525,0 3954,2 118,41 129,2  USP 04-18.074 -587,5 850,0 3045,8 99,34 123,8 

USP 04-18.102 -781,3 937,5 3939,6 117,75 129,3  06-64 37,5 112,5 3006,3 94,95 151,2 

USP 10-10 -437,5 1600,0 3933,3 119,30 132,7  01-20 125,0 137,5 2989,6 94,45 148,7 

USP 02-16.056 -187,5 18,8 3900,0 118,72 136,5  USP 97-10.077 -1181,3 1468,8 2966,7 87,61 134,3 

USP 04-18.029 -306,3 868,8 3877,1 116,26 128,5  USP 97-10.019 -287,5 -418,8 2862,5 86,87 142,2 

USP 02-16.079 -62,5 -18,8 3841,7 116,11 125,5  04-24 -87,5 -450,0 2852,1 89,80 142,3 

USP 02-16.071 -218,8 37,5 3745,8 114,00 132,5  10-27 556,3 -68,8 2808,3 88,73 143,8 

USP 94-01.086 -456,3 643,8 3714,6 111,43 133,8  06-90 493,8 162,5 2791,7 88,30 153,7 

USP 04-18.065 -406,3 450,0 3595,8 117,32 128,3  USP 04-18.079 -156,3 612,5 2768,8 90,15 122,7 

USP 97-08.172 -1293,8 968,8 3583,3 106,59 135,5  06-34 31,3 -181,3 2764,6 84,28 142,8 

BUSP - 01 - 28 -256,3 650,0 3572,9 116,41 125,2  USP 04-18.066 -587,5 643,8 2733,3 89,22 137,7 

13-11 -1818,8 1081,3 3564,6 106,41 135,8  USP 01-03 -187,5 231,3 2716,7 81,80 135,2 

10-50 -306,3 356,3 3554,2 107,94 136,3  03-31 206,3 581,3 2618,8 82,97 151,0 

06-20 -593,8 -243,8 3508,3 106,17 138,3  07-03 237,5 631,3 2487,5 78,86 149,7 

BUSP - 10 - 45 -343,8 962,5 3508,3 114,24 134,0  01-03 -231,3 -143,8 2483,3 75,39 145,5 

08-08 -506,3 606,3 3491,7 105,79 134,5   Testemunhas:     

BUSP - 16-057 -481,3 600,0 3470,8 104,08 136,0  IAC-100 -451,3 263,8 3427,9 --- 137,4 

USP 97-08.147 -575,0 -293,8 3456,3 104,91 140,7  Conquista 472,5 -383,8 3234,2 --- 144,4 

USP 02-16.007 -387,5 925,0 3443,8 112,18 125,8  BR-16 -842,5 855,0 3200,4 --- 123,2 

02-38 -143,8 1112,5 3412,5 108,20 145,0  FT-2000 -790,0 483,8 3102,9 --- 136,6 

06-33 306,3 412,5 3402,1 107,64 145,2        

USP 02-16.037 -306,3 400,0 3395,8 110,76 121,5  média lin. exp. -392,9 494,1 3442,0  ---  135,6 

USP 97-11.101 112,5 75,0 3387,5 103,37 140,5  média test. -402,8 304,7 3241,4 --- 135,4 

USP 97-08.063 -556,3 87,5 3304,2 100,23 143,2   média geral -397,8 399,4 3341,7 --- 135,5 
 

Os dados de PG e NDM apresentados nesta tabela são os resultados brutos obtidos sem os ajustes realizados pelo modelo de Federer (1956) para as 
análises estatísticas. O efeito ferrugem e a produtividade de grãos das testemunhas são valores médios considerando todos os experimentos, repetições e 
conjuntos experimentais. Os dados do desempenho das linhagens perante as testemunhas, foram calculados considerando a média das testemunhas dentro 
dos respectivos conjuntos experimentais 
aas linhagens em negrito foram selecionadas para a continuidade dos trabalhos no ano agrícola seguinte, 2005/06 
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Tabela 9 - Efeitos da ferrugem (FER = Impact - Derosal) e das doenças de final de ciclo (DFC = Derosal - Controle) sobre as médias de produtividade de grãos 
(PG) em kg.ha-1, porcentagem em relação às testemunhas (%/test), ordem das linhagens de acordo com as médias da produtividade de grãos (PG), e 
número de dias para a maturidade (NDM) das linhagens e respectivas testemunhas avaliadas em 2005/06 nos três locais (Anhembi, ESALQ e Areão), 
Piracicaba - SP, em três repetições por experimento de fungicida; as linhagens estão ordenadas pela média geral da PG 

 
Anhembi   ESALQ   Areão   Média Geral Genótipos 

FER DFC PG (kg.ha-1) %/test ordem NDM  FER DFC PG (kg.ha-1) %/test ordem NDM  FER DFC PG (kg.ha-1) %/test ordem NDM  FER DFC PG (kg.ha-1) %/test ordem NDM 

Linhagens:                       

USP 11-38 568,3 723,3 2596,7 121,8 2 119,3  1465,0 176,7 2034,4 120,4 2 121,3  611,7 6,7 2401,7 117,9 5 117,7  881,7 302,2 2344,3 120,0 1 119,4 

USP 10-13 133,3 0,0 2442,8 118,5 7 118,8  741,7 208,3 2171,1 134,6 1 120,7  220,0 -13,3 2414,4 119,3 4 117,9  365,0 65,0 2342,8 124,1 2 119,1 

USP 10-10 696,7 115,0 2433,9 115,9 8 120,1  1461,7 91,7 2030,0 120,5 3 121,4  678,3 183,3 2518,3 123,3 1 118,3  945,6 130,0 2327,4 119,9 3 120,0 

USP 11-08 766,7 446,7 2506,7 117,9 3 121,3  798,3 50,0 1782,8 109,5 12 120,8  816,7 -60,0 2380,6 116,5 6 117,3  793,9 145,6 2223,3 114,7 4 119,8 

USP 02-16.045 -358,3 983,3 2689,4 123,5 1 117,4  503,3 233,3 1801,7 116,9 11 120,8  256,7 133,3 2122,8 108,1 9 116,6  133,9 450,0 2204,6 116,2 5 118,3 

USP 09-14 488,3 413,3 2371,7 112,3 9 120,8  1306,7 193,3 1811,1 107,0 10 121,3  -6,7 71,7 2425,6 120,1 3 117,9  596,1 226,1 2202,8 113,2 6 120,0 

USP 97-10.046 605,0 131,7 2456,1 117,2 6 120,4  928,3 200,0 1869,4 113,6 6 121,2  80,8 -13,3 2266,4 112,2 7 117,7  538,0 106,1 2197,3 114,3 7 119,8 

USP 11-44 550,0 6,7 2346,1 112,5 10 118,6  678,3 90,0 1772,8 109,6 13 121,4  495,0 76,7 2451,1 120,5 2 117,1  574,4 57,8 2190,0 114,2 8 119,0 

06-20 510,0 1233,3 2503,9 115,4 4 128,1  1841,7 -6,7 1846,1 106,1 7 125,3  115,0 195,0 2200,0 108,6 8 124,8  822,2 473,9 2183,3 110,0 9 126,1 

BUSP – 16-015 840,0 263,3 2465,6 113,0 5 120,6  1483,3 -253,3 1955,6 120,2 4 121,0  5,0 356,7 2111,1 107,6 10 116,6  776,1 122,2 2177,4 113,6 10 119,4 

USP 97-08.172 91,7 606,7 2161,7 99,1 16 122,6  525,0 -256,7 1910,6 125,3 5 122,1  500,0 -120,0 2010,0 102,4 12 116,9  372,2 76,7 2027,4 108,9 11 120,5 

USP 02-16.051 538,3 -55,0 2196,1 101,9 14 118,7  490,0 536,7 1734,4 111,7 15 119,4  303,3 36,7 1950,6 99,4 14 116,3  443,9 172,8 1960,4 104,3 12 118,1 

USP 02-16.056 483,3 303,3 2106,7 96,7 19 118,2  770,0 206,7 1837,8 117,2 8 122,4  531,7 -383,3 1826,7 93,6 20 117,7  595,0 42,2 1923,7 102,5 13 119,4 

USP 02-16.044 240,0 551,7 1974,4 90,3 21 116,6  1328,3 -91,7 1830,0 112,6 9 118,9  785,0 -731,7 1858,9 95,6 17 115,8  784,4 -90,6 1887,8 99,5 14 117,1 

06-33 235,0 78,3 2173,9 104,8 15 133,8  1543,3 36,7 1618,9 93,4 17 129,9  668,3 -310,9 1849,7 90,8 18 116,6  815,6 -65,3 1880,8 96,3 15 126,7 

USP 04-18.032 -98,3 158,3 1944,4 90,7 22 116,1  1500,0 133,3 1770,6 106,6 14 119,0  335,0 -103,3 1916,1 97,9 15 115,8  578,9 62,8 1877,0 98,4 16 117,0 

USP 97-11.101 216,7 193,3 2146,1 103,1 17 125,9  916,7 -220,0 1408,9 85,4 23 125,4  123,3 61,7 2072,2 102,4 11 123,7  418,9 11,7 1875,7 97,0 17 125,0 

10-52 890,0 455,0 2223,3 103,7 13 127,8  1270,0 -96,7 1392,2 81,3 24 124,7  763,3 -118,3 1968,9 96,3 13 128,7  974,4 80,0 1861,5 93,7 18 127,0 

USP 04-18.029 463,3 525,0 2287,8 104,6 11 119,7  1475,0 -98,3 1604,4 96,1 18 118,8  503,3 180,0 1681,1 84,6 22 115,7  813,9 202,2 1857,8 95,1 19 118,0 

10-50 1193,3 -15,0 2059,4 96,6 20 121,3  1291,7 -93,3 1568,3 92,5 20 123,1  516,7 355,0 1887,2 92,1 16 119,1  1000,6 82,2 1838,3 93,8 20 121,2 

11-58 796,7 216,7 2113,3 99,6 18 129,7  685,0 -175,0 1496,7 92,7 21 131,1  668,3 -290,0 1846,1 90,6 19 128,8  716,7 -82,8 1818,7 94,3 21 129,9 

USP 02-16.037 -31,7 321,7 2278,9 105,7 12 115,0  283,3 118,3 1231,7 80,6 26 122,6  -266,7 533,3 1810,0 92,3 21 115,7  -5,0 324,4 1773,5 92,9 22 117,7 

USP 04-18.067 -335,0 550,0 1708,3 78,9 23 116,2  1346,7 180,0 1700,6 103,0 16 118,4  -111,7 25,0 1567,8 80,9 25 116,8  300,0 251,7 1658,9 87,6 23 117,1 

USP 02-16.071 288,3 548,3 1676,7 76,3 25 118,6  1068,3 56,7 1593,9 98,5 19 118,7  351,7 -221,7 1584,4 81,2 23 116,3  569,4 127,8 1618,3 85,3 24 117,9 

USP 04-18.083 371,7 218,3 1696,1 78,0 24 118,1   823,3 50,0 1476,1 92,6 22 118,8   148,3 175,0 1556,1 79,1 26 116,6   447,8 147,8 1576,1 83,3 25 117,8 

  USP 02-16.079   -135,0          560,0 1563,3         71,7 26 114,3   745,0 166,7 1294,4 80,7 25 119,1   -25,0 40,0 1578,3 81,1 24 116,0   195,0 255,6 1478,7 77,9 26 116,5 

  Testemunhas:                            

BR-16 231,7 606,7 2062,5 --- 3 115,9  1330,8 9,2 1768,1 --- 1 118,2   385,8 77,5 2147,8 --- 1 116,6   649,4 231,1 1992,8 --- 1 116,9 

BRS-232 350,8 380,0 2166,1 --- 2 116,6   800,8 -58,3 1593,9 --- 2 119,7   535,0 294,2 2061,1 --- 2 117,1   562,2 205,3 1940,4 --- 2 117,8 

  IAC-100    140,0          565,8 2213,9           --- 1 121,7   1235,8 -178,3 1568,1  --- 3 123,8   105,8 155,0 1806,9  --- 3 117,1   493,9 180,8 1863,0  --- 3 120,9 

                            

 média lin exp    384,9          366,7 2197,1 102,7 ---  120,7   1048,8 55,3 1713,2 105,0 ---  121,8   348,7 2,5 2009,9 100,6 ---  118,4   594,2 141,5 1973,4 102,7 ---  120,3 

 média test    240,8         517,5 2147,5              --- ---  118,0   1122,5 -75,8 1643,3 ---  ---  120,6   342,2 175,6 2005,3  --- ---  116,9   568,5 205,7 1932,0 ---  ---  118,5 

média geral    312,8         442,1 2172,3          102,7       --- 119,4  1085,6 -20,5 1678,2 105,0 --- 121,2  345,4 89,05 2007,6 100,6       --- 117,6  581,4 173,6 1952,7 102,7       --- 119,4 
 
Os dados de PG e NDM apresentados nesta tabela são os resultados brutos obtidos sem os ajustes realizados pelo Modelo de Federer (1956) para as análises estatísticas. O efeito ferrugem e a produtividade de grãos das testemunhas são valores 
médios considerando todos os experimentos, repetições e conjuntos experimentais. Os dados do desempenho das linhagens perante as testemunhas, foram calculados considerando a média das testemunhas dentro dos respectivos conjuntos 
experimentais 
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Tabela 10 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Controle 
em 2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em 
delineamento experimental de blocos casualizados com duas repetições estratificadas em cinco conjuntos 
experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a 
Genótipos (G) 63 597,3 ** 78,5 ** 0,0610 ** 0,025000 ** 991,2 ** 411853,1 ** 0,0355 ns 0,0181 ** 
    Testemunhas (T)       3 3106,7 ** 704,0 ** 0,1030 ns 0,141000 ** 6744,3 ** 544428 ns 0,3282 ** 0,0000 ns 
    Linhagens experimentais ajust (L)     55 493,1 ** 32,2 ** 0,0610 ** 0,016000 ** 749,6 ** 365400 * 0,0216 ns 0,0184 ** 
    T  vs. L       1 405,2 ** 31,5 ns 0,0600 ns 0,217000 ** 1,7 ns 151851 ns 0,0013 ns 0,0307 * 
Repetições (R)   1 91,5 ns 0,3 ns 0,0020 ns 0,023000 ns 38,3 ns 4923 ns 0,0763 ns 0,0100 ns 
Conjuntos (C) / R   8 132,1 * 21,0 ns 0,0880 ** 0,021000 * 196,2 ** 230459 ns 0,0744 * 0,0024 ns 
Resíduo 87 55,0   11,7   0,0280   0,008000   47,7   215064   0,0300   0,0100   

             
CV %  8,39  2,53  11,57  4,64  4,30  14,38  12,94  3,08  
Média   87,7   135,0   1,7   3,3   160,8   3239,2   1,5   4,9   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 

 

 

Tabela 11 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Derosal em 
2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em 
delineamento experimental de blocos casualizados com duas repetições estratificadas em cinco conjuntos 
experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a 
Genótipos (G) 63 517,9 ** 101,9 ** 0,0690 ** 0,037000 ** 1049,3 ** 737874 ** 0,0275 * 0,0691 * 
    Testemunhas (T)       3 2505,8 ** 812,6 ** 0,1240 ns 0,077000 * 10326,0 ** 133694 ** 0,0252 ns 0,2151 ** 
    Linhagens experimentais ajust (L)     55 420,5 ** 48,9 ** 0,0680 ** 0,034000 ** 6161,8 ** 336931 ** 0,0252 * 0,2151 * 
    T  vs. L       1 376,3 * 33,6 ns 0,0000 ns 0,148000 * 256,2 ns 2036133 ** 0,0001 ns 0,0002 ns 
Repetições (R)   1 0,0 ns 88,5 ** 0,2780 ** 0,045000 ns 21,0 ns 1911329 ** 0,1974 ** 0,1477 ns 
Conjuntos (C) / R   8 105,8 ns 21,3 * 0,0090 ns 0,009000 ns 239,3 ** 732109 ** 0,0547 ** 0,0910 * 
Resíduo 87 56,6   10,3   0,0310   0,012000   44,5   180203   0,0200   0,0400   

             
CV %  8,59  2,35  12,02  5,80  4,04  11,56  9,75  9,36  
Média   86,9   136,9   1,7   3,2   164,6   3721,4   1,3   4,4   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
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Tabela 12 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Impact em 
2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em 
delineamento experimental de blocos casualizados com duas repetições estratificadas em cinco conjuntos 
experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 
Genótipos (G) 63 455,7 ** 104,4 ** 0,0790 ** 0,039000 ** 1080,0 ** 435221 ** 
    Testemunhas (T)       3 2066,8 ** 870,2 ** 0,1290 ** 0,111000 ** 136225,0 ** 920901 ** 
    Linhagens experimentais ajust (L)     55 390,0 ** 47,2 ** 0,0790 * 0,035000 ** 451,9 ** 376092 ** 
    T  vs. L       1 174,0 ** 58,1 * 0,0360 ns 0,161000 ** 2,8 ns 2221220 ** 
Repetições (R)   1 1,4 ns 47,3 ns 0,0120 ns 0,015000 ns 8,4 ns 22267 ns 
Conjuntos (C) / R   8 204,8 ** 21,5 ns 0,0140 ns 0,058000 ns 103,0 ns 179020 ns 
Resíduo 87 63,7   13,3   0,0120   0,031000   57,3   187042   

          
CV %  9,54  2,70  12,50  5,56  4,69  13,19  
Média   83,2   134,9   1,6   3,4   161,2   3329,5   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac e VA 

 

 

Tabela 13 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Controle 
em 2005/06 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em 
delineamento experimental de blocos casualizados com três repetições estratificadas em dois conjuntos 
experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a 
Genótipos (G) 28 521,7 ** 57,5 ** 0,0690 ** 0,047000 ** 896,2 ** 242481 ** 0,0624 ns 0,1004 ** 
    Testemunhas (T)       2 393,1 ns 93,2 ** 0,1290 ** 0,107000 ** 7732,2 ** 90010 ns 0,1038 ns 0,2369 ** 
    Linhagens experimentais ajust (L)     24 542,6 ** 51,4 ** 0,0680 ** 0,031000 ** 315,6 ns 248348 ** 0,0630 ns 0,0747 ** 
    T  vs. L       1 8,2 ns 117,4 ** 0,0560 ns 0,353000 ** 1120,7 * 152375 ns 0,0155 ns 0,5252 ** 
Repetições (R)   2 1008,1 ** 167,3 ** 0,4170 ** 0,009000 ns 2911,7 ** 184694 ** 0,0268 ns 0,1334 ** 
Conjuntos (C) / R   3 128,1 ns 28,0 ** 0,0480 ns 0,039000 * 3380,6 ** 407964 * 0,0289 ns 0,0399 ns 
Resíduo 62 110,3   5,0   0,0250   0,012000   244,5   108073   0,0500   0,0200   

              
CV %  16,15  1,87  11,15  5,52  11,98  18,21  11,66  5,74  
Média   65,1   119,0   1,6   3,6   131,2   1813,7   3,3   4,5   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
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Tabela 14 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Derosal em 
2005/06 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em 
delineamento experimental de blocos casualizados com três repetições estratificadas em dois conjuntos 
experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a

Genótipos (G) 28 466,1 ** 47,6 ** 0,0970 ** 0,028000 ** 903,4 ** 302020 ** 0,0971 ** 0,0000 b 
    Testemunhas (T)       2 50,0 ns 70,1 ** 0,2020 ** 0,073000 ** 7140,8 ** 60872 ns 0,1928 ** 0,0000  
    Linhagens experimentais ajust (L)     24 488,2 ** 44,0 ** 0,0910 ** 0,017000 ns 374,7 ** 337235 ** 0,0851 ** 0,0000  
    T  vs. L       1 753,8 ** 61,3 ** 0,1030 ns 0,222000 ** 11,9 ns 34772 ns 0,2911 ** 0,0000  
Repetições (R)   2 247,1 * 37,6 ** 0,1130 * 0,077000 ** 49,6 ns 253205 ns 0,1044 ** 0,0000  
Conjuntos (C) / R   3 316,6 ** 11,9 ** 0,0390 ns 0,004000 ns 462,8 ** 706044 ** 0,0055 ns 0,0000  
Resíduo 62 71,8   2,6   0,0230   0,010000   103,8   142158   0,0100   0,0000   

              
CV %  12,40  1,35  10,43  4,87  8,85  17,14  5,33  0,00  
Média   68,9   119,4   1,7   3,6   115,1   2196,0   4,5   5,0   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
b : a ausência de significância e o valor zero para todos os quadrados médios, demonstram que todas as notas foram iguais, ou seja, para todos os 
genótipos as notas de ferrugem nesta avaliação foram iguais a 5,0 

 

 

Tabela 15 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Impact em 
2005/06 na Fazenda Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em 
delineamento experimental de blocos casualizados com três repetições estratificadas em dois conjuntos 
experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 
Genótipos (G) 28 490,6 ** 57,1 ** 0,0810 ** 0,032000 ** 1023,2 ** 387338 * 
    Testemunhas (T)       2 101,4 ns 27,6 * 0,1030 ** 0,013000 * 8888,5 ** 18385 ns 
    Linhagens experimentais ajust (L)     24 537,3 ** 52,2 ** 0,0830 ** 0,026000 ** 436,8 ** 420894 ** 
    T  vs. L       1 218,8 ns 138,1 ** 0,0280 ns 0,258000 ** 181,6 ns 132942 ns 
Repetições (R)   2 347,1 * 51,8 ** 0,1010 ** 0,005000 ns 80,1 ns 339953 ns 
Conjuntos (C)  /  R   3 26,7 ns 21,4 * 0,0460 ns 0,010000 ns 35,1 ns 24132 ns 
Resíduo 62 98,6   6,1   0,0170   0,010000   92,7   193546   

          
CV %  15,80  2,01  9,67  5,02  7,48  17,20  
Média   63,2   122,8   1,4   3,6   129,1   2566,0   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac e VA 
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Tabela 16 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Controle 
em 2005/06 na sede - ESALQ - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em delineamento 
experimental de blocos casualizados com três repetições estratificadas em dois conjuntos experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) a PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a 
Genótipos (G) 28 532,7 ** 18,0 ** 0,0870 ** 0,034000 ** 1084,4 ** 142900 * 0,1208 ** 0,0217 ns 
    Testemunhas (T)       2 482,4 ** 54,2 ** 0,2890 ** 0,083000 * 9368,1 ** 12385 ns 0,7997 ** 0,0472 ns 
    Linhagens experimentais ajust (L)     24 569,1 ** 15,7 ** 0,0710 ** 0,030000 ** 448,4 ** 154987 * 0,0766 ** 0,0164 ns 
    T  vs. L       1 5,6 ns 0,1 ns 0,0010 ns 0,045000 ns 493,5 ns 732 ns 0,0765 ns 0,0437 ns 
Repetições (R)   2 140,4 ns 0,4 ns 0,1480 ** 0,022000 ns 133,8 ns 653415 ** 0,0030 ns 0,0475 ns 
Conjuntos (C) / R   3 31,2 ns 1,4 ns 0,0150 ns 0,022000 ns 95,8 ns 8674 ns 0,0231 ns 0,0676 ** 
Resíduo 62 49,9   1,8   0,0270   0,009000   129,2   80802   0,0200   0,0200   

              
CV %  8,27  1,12  11,45  4,87  9,88  21,45  7,67  5,43  
Média   85,3   120,1   1,6   3,5   114,5   1326,1   3,0   4,8   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 

 

 

Tabela 17 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Derosal em 
2005/06 na sede - ESALQ - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em delineamento experimental 
de blocos casualizados com três repetições estratificadas em dois conjuntos experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a 
Genótipos (G) 28 500,8 ** 28,5 ** 0,0730 ** 0,045000 ** 1246,0 ** 208371 ** 0,1095 ** 0,1273 ** 
    Testemunhas (T)       2 45516,2 ** 40,5 ** 0,2080 * 0,014000 ns 8919,8 ** 98135 ns 0,5954 ** 0,7463 ** 
    Linhagens experimentais ajust (L)     24 522,3 ** 26,9 ** 0,0670 ** 0,041000 ** 701,4 ** 219687 ** 0,7200 ** 0,0949 ** 
    T  vs. L       1 15,4 ns 41,2 ** 0,0000 ns 0,231000 ** 26,6 ns 279174 * 0,0171 ns 0,0150 ns 
Repetições (R)   2 119,0 ns 4,3 * 0,1590 ** 0,032000 ns 423,3 ** 90963 ns 0,1288 ** 0,0326 * 
Conjuntos (C) / R   3 5,6 ns 2,2 ns 0,0520 * 0,024000 ns 55,3 ns 93191 ns 0,1057 ** 0,0063 ns 
Resíduo 62 65,8   1,4   0,0180   0,010000   44,9   61176   0,0200   0,0100   

              
CV %  9,73  0,97  9,56  4,94  5,79  18,24  8,09  3,91  
Média   83,2   120,2   1,5   3,8   115,6   1367,8   2,7   4,4   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
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Tabela 18 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Impact em 
2005/06 na sede - ESALQ - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em delineamento experimental 
de blocos casualizados com três repetições estratificadas em dois conjuntos experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 
Genótipos (G) 28 533,8 ** 36,2 ** 0,0630 ** 0,032000 ** 1662,7 ** 454995 ** 
    Testemunhas (T)       2 1141,7 ** 66,5 ** 0,1940 ** 0,021000 ns 16689,4 ** 458918 ns 
    Linhagens experimentais ajust (L)     24 524,1 ** 15,6 ** 0,0570 ** 0,027000 * 522,8 ** 481818 ** 
    T  vs. L       1 70,0 ns 59,2 ** 0,0280 ns 0,189000 ** 284,8 ns 60860 ns 
Repetições (R)   2 532,5 ** 28,3 ** 0,2380 ** 0,014000 ns 911,5 ** 188110 ns 
Conjuntos (C) / R   3 270,9 * 3,6 ns 0,0080 ns 0,007000 ns 152,3 ns 375930 ns 
Resíduo 62 77,8   3,3   0,0170   0,012000   92,9   179507   

         
CV %  10,72  1,45  9,49  5,46  6,11  17,52  
Média   82,5   124,8   1,4   3,6   157,4   2424,2   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac e VA 
 

 

 

Tabela 19 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Controle 
em 2005/06 em Areão - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em delineamento experimental de 
blocos casualizados com três repetições estratificadas em dois conjuntos experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a 
Genótipos (G) 28 483,5 ** 33,6 ** 0,0990 ** 0,021000 ** 696,1 ** 174193 ** 0,0679 ** 0,0415 ** 
    Testemunhas (T)       2 759,7 ** 6,9 * 0,6520 ** 0,098000 * 6781,4 ** 1687 ns 0,2767 ** 0,1081 ** 
    Linhagens experimentais ajust (L)     24 491,2 ** 36,4 ** 0,0570 * 0,015000 * 323,7 ns 178992 * 0,0522 ** 0,0281 ** 
    T  vs. L       1 164,6 ns 24,7 ** 0,0140 ns 0,002000 ns 58,2 ns 202909 ns 0,0044 ns 0,2536 ** 
Repetições (R)   2 136,2 ns 1,3 ns 0,1050 * 0,028000 ns 595,5 * 7530276 ** 0,0044 ns 0,2910 * 
Conjuntos (C) / R   3 195,3 ns 8,3 * 0,0780 * 0,041000 * 170,2 ns 1900624 ** 0,0195 ns 0,0145 ns 
Resíduo 62 107,2   2,1   0,0220   0,010000   144,5   85695   0,0200   0,0100   

             
CV %  13,37  1,22  10,82  5,20  8,71  15,66  6,61  4,13  
Média   77,7   117,9   1,5   3,3   137,8   1879,8   3,1   4,6   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
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Tabela 20 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Derosal em 
2005/06 em Areão - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em delineamento experimental de blocos 
casualizados com três repetições estratificadas em dois conjuntos experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a 
Genótipos (G) 28 429,3 ** 87,1 ns 0,1620 ** 0,020000 * 912,8 ** 251019 * 0,7180 ** 0,1273 ** 
    Testemunhas (T)       2 143,1 ns 0,1 ns 0,8440 ** 0,011000 ns 8664,3 ** 78080 ns 0,2901 ** 0,5463 ** 
    Linhagens experimentais ajust (L)     24 474,3 ** 101,2 ns 0,1100 ** 0,022000 ns 334,1 ** 267925 * 0,0559 ** 0,0949 ** 
    T  vs. L       1 97,5 ns 4,8 ns 0,1530 ns 0,000000 ns 7,7 ns 44723 ns 0,5410 * 0,0150 ns 
Repetições (R)   2 469,0 ** 143,1 ns 0,2190 ** 0,003000 ns 226,7 * 4054861 ** 0,0414 ** 0,0326 * 
Conjuntos (C) / R   3 201,6 ns 99,1 ns 0,1050 ** 0,018000 ns 83,1 ns 1509517 ** 0,0185 ns 0,0062 ns 
Resíduo 62 84,9   110,5   0,0210   0,012000   56,0   135034   0,0100   0,0100   

             
CV %  11,14  9,02  9,91  5,61  5,47  19,29  4,50  3,91  
Média   83   116,6   1,7   3,3   136,9   1900,1   3,6   4,4   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
 

 

 

Tabela 21 - Análise de variância individual para as características agronômicas avaliadas no experimento Impact em 
2005/06 em Areão - Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em delineamento experimental de blocos 
casualizados com três repetições estratificadas em dois conjuntos experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 
Genótipos (G) 28 416,5 ** 28,2 ** 0,1630 ** 0,027000 * 1067,0 ** 295776 * 
    Testemunhas (T)       2 612,5 ** 5,1 ns 0,5990 ** 0,031000 ns 10308,6 ** 603072 * 
    Linhagens experimentais ajust (L)     24 410,5 ** 25,6 ** 0,1330 ** 0,027000 * 352,0 ** 244701 ns 
    T  vs. L       1 156,3 ns 92,7 ** 0,0430 ns 0,000000 ns 586,4 ns 34788 ns 
Repetições (R)   2 314,8 * 3,8 ns 0,2440 ** 0,022000 ns 1042,5 ** 382574 ** 
Conjuntos (C) / R   3 9,0 ns 6,5 * 0,0430 ns 0,012000 ns 33,1 ns 109126 ** 
Resíduo 62 78,7   2,1   0,0290   0,015000   160,7   159075   

          
CV %  10,42  1,19  11,16  6,27  8,26  17,71  
Média   85,4   120,2   1,9   3,5   152,9   2248,2   

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac e VA 
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Tabela 22 - Análise de variância conjunta para verificar o efeito de experimentos (fungicidas) sobre os genótipos e as 
características agronômicas avaliadas em 2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, 
com as linhagens dispostas em delineamento experimental de blocos casualizados com duas repetições 
estratificadas em cinco conjuntos experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a 
Experimentos (E)      2 766,0 ** 165,0 ** 0,0950 * 0,110000 ** 574,2 ** 8854883 ** 20,1672 ** 108,1243 ** 
Genótipos (G)    63 1433,8 ** 261,3 ** 0,1550 ** 0,069000 ** 2856,3 ** 1103456 ** 0,0193 ns 0,0307 ** 
    E x G       126 68,6 ns 11,7 ns 0,0270 ns 0,011000 ** 132,1 ** 240746 ns 0,0219 * 0,0282 ** 
Repetições (R) / E ajust.      3 31,0 ns 45,4 ** 0,0980 * 0,027000 ns 22,6 ns 646173 * 0,0912 ** 0,0524 * 
Conjuntos (C) / R / E    24 147,6 ** 21,3 * 0,0520 * 0,015000 ns 179,5 ** 380529 ** 0,0430 ** 0,0311 ** 
Resíduo 261 58,4   11,8  0,0300  0,011000  49,8  194103   0,0200  0,0200  

      
CV%  8,83 2,53 12,03 5,35 4,35 12,99  11,22 7,24
Média   85,9  135,6  1,6  3,3  162,2  3430,0   1,0  3,1  

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
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Tabela 23 - Comparações entre médias (duas repetições) de linhagens e testemunhas em três experimentos de 
fungicidas (Controle, Derosal e Impact) para produtividade de grãos (PG, em kg.ha-1), avaliada em 
2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, pelo teste de Tukey (5%); e ordem (OR) 
das linhagens e testemunhas dentro de cada experimento e na média geral 

(continua) 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR

USP 09-14a 4169,4 3 a ABC 4789,7 5 a  ABC  4246,3 2 a  AB  4401,8 1 

BUSP - 16-015 4317,8 1 ab A 4885,0 2 a  AB  3996,9 7 b  ABCDE  4399,9 2 

USP 11-38 4069,4 4 b ABCD 4845,9 3 a  AB  4240,0 3 ab  AB  4385,1 3 

USP 97-10.046 4294,4 2 a AB 4689,7 7 a  ABCDE  3977,5 8 a  ABCDEF  4320,5 4 

USP 11-44 3894,4 8 b ABCDEFGH 4927,2 1 a  A  4077,5 5 b  ABC  4299,7 5 

USP 10-13 3644,4 16 b ABCDEFGHIJK 4714,7 6 a  ABCD  4383,8 1 a  A  4247,6 6 

USP 04-18.032 4028,8 6 a ABCDEF 4563,1 9 a  ABCDEFG  3863,4 10 a  ABCDEFGH  4151,8 7 

USP 11-08 3770,9 12 b ABCDEFGHIJ 4845,9 4 a  AB  3710,3 15 b  ABCDEFGH  4109,0 8 

USP 02-16.044 3499,1 20 b ABCDEFGHIJK 4547,5 10 a  ABCDEFG  4049,4 6 ab  ABCD  4032,0 9 

USP 02-16.051 3781,9 10 b ABCDEFGHI 4645,9 8 a  ABCDEF  3465,0 25 b  ABCDEFGHI  3964,3 10 

USP 10-10 2950,6 41 b CDEFGHIJKLM 4445,9 11 a  ABCDEFGH  4227,5 4 a  AB  3874,7 11 

USP 02-16.045 4042,8 5 a ABCDE 4016,3 21 a  ABCDEFGHIJKL  3474,4 24 a  ABCDEFGHI  3844,5 12 

USP 02-16.056 3888,1 9 a ABCDEFGH 3802,2 26 a  ABCDEFGHIJKLM  3833,8 11 a  ABCDEFGH  3841,4 13 

USP 04-18.102 3692,8 15 a ABCDEFGHIJ 4078,8 20 a  ABCDEFGHIJKL  3718,1 13 a  ABCDEFGH  3829,9 14 

USP 04-18.029 3517,8 19 a ABCDEFGHIJK 3835,0 24 a  ABCDEFGHIJKLM  3949,4 9 a  ABCDEFG  3767,4 15 

USP 04-18.065 3635,0 17 ab ABCDEFGHIJK 4344,4 13 a  ABCDEFGHIJ  3319,7 32 b  ABCDEFGHI  3766,4 16 

BUSP - 01-28 3428,8 23 b ABCDEFGHIJK 4338,1 15 a  ABCDEFGHIJ  3463,4 26 b  ABCDEFGHI  3743,4 17 

USP 02-16.079 3992,8 7 a ABCDEFG 3422,5 39 a  EFGHIJKLMNO  3780,6 12 a  ABCDEFGH  3732,0 18 

USP 02-16.071 3731,9 14 a ABCDEFGHIJ 3664,7 28 a  ABCDEFGHIJKLMN  3665,0 16 a  ABCDEFGHI  3687,2 19 

BUSP - 10-45 3185,0 32 b ABCDEFGHIJKL 4406,9 12 a  ABCDEFGHI  3444,7 27 b  ABCDEFGHI  3678,9 20 

USP 02-16.007 3160,0 34 b ABCDEFGHIJKL 4344,4 14 a  ABCDEFGHIJ  3338,4 29 b  ABCDEFGHI  3614,3 21 

USP 94-01.086 3555,3 18 a ABCDEFGHIJK 3647,5 29 a  BCDEFGHIJKLMN  3611,9 21 a  ABCDEFGHI  3604,9 22 

USP 02-16.037 3435,0 22 ab ABCDEFGHIJK 4094,4 19 a  ABCDEFGHIJKL  3169,7 35 b  ABCDEFGHI  3566,4 23 

13-11 3333,4 29 b ABCDEFGHIJK 4283,4 16 a  ABCDEFGHIJ  2860,3 49 b  CDEFGHI  3492,4 24 

02-38 2575,6 54 b IJKLM 4216,3 18 a  ABCDEFGHIJKL  3655,6 18 a  ABCDEFGHI  3482,5 25 

10-50 3302,2 30 a ABCDEFGHIJK 3527,2 34 a  CDEFGHIJKLMNO  3616,6 20 a  ABCDEFGHI  3482,0 26 

USP 97-08.172 3486,6 21 ab ABCDEFGHIJK 3903,8 23 a  ABCDEFGHIJKL  3030,6 43 b  BCDEFGHI  3473,7 27 

06-33 2881,9 42 b DEFGHIJKLM 3822,5 25 a  ABCDEFGHIJKLM  3711,9 14 a  ABCDEFGH  3472,1 28 

USP 04-18.045 3385,0 25 b ABCDEFGHIJK 4269,4 17 a  ABCDEFGHIJK  2725,9 54 b  EFGHI  3460,1 29 

06-20 3752,2 13 a ABCDEFGHIJ 3377,2 45 a  FGHIJKLMNO  3179,1 34 a  ABCDEFGHI  3436,2 30 

08-08 3139,7 35 a ABCDEFGHIJKL 3614,7 32 a  BCDEFGHIJKLMN  3504,1 23 a  ABCDEFGHI  3419,5 31 

USP 97-08.147 3781,9 11 a ABCDEFGHI 3383,4 43 ab FGHIJKLMNO  3027,5 44 b  BCDEFGHI  3397,6 32 

USP 04-18.067 3366,3 27 a ABCDEFGHIJK 3688,1 27 a  ABCDEFGHIJKLMN  3038,4 41 a  BCDEFGHI  3364,3 33 

BUSP - 16-057 3349,1 28 a ABCDEFGHIJK 3397,5 42 a  FGHIJKLMNO  3336,9 30 a  ABCDEFGHI  3361,2 34 

10-52 3006,9 40 a CDEFGHIJKLM 3622,5 31 a  BCDEFGHIJKLMN  3405,6 28 a  ABCDEFGHI  3345,0 35 

11-58 3013,1 39 a CDEFGHIJKLM 3447,5 38 a  DEFGHIJKLMNO  3543,1 22 a  ABCDEFGHI  3334,6 36 

USP 04-18.083 3291,3 31 a ABCDEFGHIJKL 3638,1 30 a  BCDEFGHIJKLMN  3069,7 40 a  BCDEFGHI  3333,0 37 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade  
a as linhagens destacadas em negrito foram selecionadas para a continuidade dos trabalhos no ano agrícola 2005/06 
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Tabela 23 - Comparações entre médias (duas repetições) de linhagens e testemunhas em três experimentos de 

fungicidas (Controle, Derosal e Impact) para produtividade de grãos (PG, em kg.ha-1), avaliado em 
2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, pelo teste de Tukey (5%); e ordem (OR) 
das linhagens e testemunhas dentro de cada experimento e na média geral 

(conclusão) 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR

USP 97-11.101 3183,4 33 a ABCDEFGHIJKL 3127,2 50 a  JKLMNO  3635,3 19 a  ABCDEFGHI 3315,3 38 

USP 97-08.063 3369,4 26 a ABCDEFGHIJK 3352,2 46 a  GHIJKLMNO  3015,0 46 a  BCDEFGHI  3245,5 39 

USP 04-18.074 2878,8 43 b DEFGHIJKLM 3988,1 22 a  ABCDEFGHIJKL  2782,2 53 b  DEFGHI  3216,4 40 

USP 04-12 3075,6 37 a ABCDEFGHIJKLM 3508,4 36 a  DEFGHIJKLMNO  3015,0 45 a  BCDEFGHI  3199,7 41 

08-24 2808,4 45 a DEFGHIJKLM 3520,9 35 a  CDEFGHIJKLMNO  3191,6 33 a  ABCDEFGHI 3173,6 42 

02-09 2625,6 52 b HIJKLM 3135,0 48 ab IJKLMNO  3661,9 17 a  ABCDEFGHI 3140,8 43 

USP 93-02.084 3402,2 24 a ABCDEFGHIJK 3177,2 47 a  HIJKLMNO  2822,8 51 a  CDEFGHI  3134,1 44 

06-64 2775,6 47 a EFGHIJKLM 3416,3 40 a  EFGHIJKLMNO  3036,9 42 a  BCDEFGHI  3076,3 45 

01-20 2713,1 50 a HIJKLM 3378,8 44 a  FGHIJKLMNO  3086,9 39 a  BCDEFGHI  3059,6 46 

BUSP - 01-19 2867,8 44 a DEFGHIJKLM 2985,0 55 a  LMNO  3324,4 31 a  ABCDEFGHI 3059,1 47 

10-62 2783,4 46 a EFGHIJKLM 3070,9 52 a  JKLMNO  3122,8 38 a  ABCDEFGHI 2992,4 48 

USP 04-18.079 2616,3 53 b HIJKLM 3488,1 37 a  DEFGHIJKLMNO  2713,4 55 b  FGHI  2939,3 49 

04-24 3038,1 38 a BCDEFGHIJKLM 3116,3 51 a  JKLMNO  2611,9 59 a  HI  2922,1 50 

USP 04-18.066 2703,8 51 b HIJKLM 3606,9 33 a  BCDEFGHIJKLMN  2400,9 60 b  I  2903,9 51 

10-27 2525,6 56 a IJKLM 2985,0 56 a  LMNO  3124,4 37 a  ABCDEFGHI 2878,3 52 

06-90 2375,6 58 b KLM 3066,3 53 ab JKLMNO  3143,1 36 a  ABCDEFGHI 2861,7 53 

USP 97-10.077 2499,1 57 b JKLM 3416,3 41 a  EFGHIJKLMNO  2655,6 57 b  HI  2857,0 54 

USP 97-10.019 3120,9 36 a ABCDEFGHIJKLM 2570,9 57 a  MNO  2679,1 56 a  GHI  2790,3 55 

06-34 2758,4 48 a FGHIJKLM 2445,9 58 a  NO  2872,8 48 a  CDEFGHI  2692,4 56 

03-31 2019,4 59 b LM 3128,8 49 a  IJKLMNO  2918,1 47 a  CDEFGHI  2688,8 57 

USP 01-03 2742,8 49 a GHIJKLM 2422,5 59 a  NO  2655,6 58 a  HI  2607,0 58 

07-03 1844,4 60 b M 3003,8 54 a  KLMNO  2824,4 50 a  CDEFGHI  2557,5 59 

01-03 2539,7 55 a IJKLM 2264,7 60 a  O  2782,8 52 a  DEFGHI  2529,1 60 

Testemunhas:         

IAC-100 3402,5 1 a ABCDEFGHIJK 3666,3 2 a  ABCDEFGHIJKLMN  3215,0 2 a  ABCDEFGHI 3427,9 1 

Conquista 3332,5 2 a ABCDEFGHIJK 2948,8 4 a  LMNO  3421,3 1 a  ABCDEFGHI 3234,2 2 

BR-16 2911,3 4 b CDEFGHIJKLM 3766,3 1 a  ABCDEFGHIJKLM  2923,8 3 b  CDEFGHI  3200,5 3 

FT-2000 3043,8 3 ab ABCDEFGHIJKLM 3527,5 3 a  CDEFGHIJKLMNO  2737,5 4 b  EFGHI  3102,9 4 

     

Média 3239,2 3721,4 3329,5 3430,0 

DMS  729,1 (experimentos) 1278,5 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
a as linhagens destacadas em negrito foram selecionadas para a continuidade dos trabalhos no ano agrícola 2005/06 
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Tabela 24 - Comparações entre médias (duas repetições) de linhagens e testemunhas em três experimentos de 
fungicidas (Controle, Derosal e Impact) para peso de mil sementes (PMS), avaliado em 2004/05 na 
Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, pelo teste de Tukey (5%); e ordem (OR) das 
linhagens e testemunhas dentro de cada experimento e na média geral 

(continua) 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR

10-27 211,2 1 a A 220,2 1 a A  216,7 1 a A  216,0 1

USP 04-18.045 201,1 3 a AB 188,6 5 b BCDE  175,9 10 c CDEFGHIJK  188,5 2

10-50 184,5 6 b BCDE 199,1 2 a B  177,4 8 b CDEFGHI  187,0 3

USP 02-16.007 201,4 2 a AB 183,6 7 b BCDEFGH  174,3 13 b CDEFGHIJKLM  186,4 4

11-58 176,4 12 b CDEFGHIJ 190,5 3 a BCD  177,0 9 b CDEFGHIJ  181,3 5

06-90 169,4 20 b CDEFGHIJKLMNO 185,9 6 a BCDEFG  187,4 2 a BC  180,9 6

USP 04-18.066 189,3 4 a BC 179,1 13 ab BCDEFGHIJ  172,7 15 b CDEFGHIJKLMN  180,4 7

BUSP - 10 - 45 179,3 9 a CDEFG 181,9 11 a BCDEFGHI  174,0 14 a CDEFGHIJKLM  178,4 8

10-62 179,0 10 ab CDEFGH 168,6 24 b EFGHIJKLMNO  186,0 3 a BCD  177,9 9

USP 04-12 186,6 5 a BCD 175,4 17 ab CDEFGHIJKLM  171,1 18 b CDEFGHIJKLMNOP  177,7 10

06-20 175,2 14 a CDEFGHIJK 182,2 10 a BCDEFGH  174,8 11 a CDEFGHIJKL  177,4 11

BUSP - 01 - 19 177,4 11 a CDEFGHI 173,5 20 a DEFGHIJKLMN  180,1 7 a BCDEFGH  177,0 12

04-24 150,1 44 b NOPQRSTUVXZ 188,7 4 a BCDE  182,6 5 a BCDE  173,8 13

BUSP - 16 - 057 170,3 19 a CDEFGHIJKLMN 177,2 15 a CDEFGHIJKL  172,1 16 a CDEFGHIJKLMNO  173,2 14

08-08 172,3 17 a CDEFGHIJKL 174,3 19 a CDEFGHIJKLMN  171,9 17 a CDEFGHIJKLMNO  172,8 15

USP 04-18.029 175,6 13 a CDEFGHIJK 176,1 16 a CDEFGHIJKLM  166,5 25 a DEFGHIJKLMNOPQRS  172,7 16

USP 01-03 179,9 8 a CDEFG 168,0 25 b FGHIJKLMNOP  169,6 20 ab CDEFGHIJKLMNOPQ  172,5 17

06-34 167,6 21 b DEFGHIJKLMNOP 183,1 8 a BCDEFGH  166,9 24 b DEFGHIJKLMNOPQR  172,5 18

USP 02-16.045 174,7 15 a CDEFGHIJK 179,4 12 a BCDEFGHIJ  161,9 29 b FGHIJKLMNOPQRSTU  172,0 19

06-33 162,8 27 b FGHIJKLMNOPQR 166,7 26 b GHIJKLMNOPQ  182,1 6 a BCDEFG  170,5 20

02-38 157,6 37 c IJKLMNOPQRST 171,0 22 b DEFGHIJKLMN  182,7 4 a BCDE  170,4 21

10-52 171,0 18 ab CDEFGHIJKLM 174,4 18 a CDEFGHIJKLMN  161,2 31 b HIJKLMNOPQRSTU  168,9 22

USP 04-18.065 156,6 38 b JKLMNOPQRSTU 177,4 14 a CDEFGHIJK  169,6 19 a CDEFGHIJKLMNOPQ  167,9 23

01-20 148,5 46 c PQRSTUVXZ 182,6 9 a BCDEFGH  168,5 21 b CDEFGHIJKLMNOPQR  166,5 24

USP 02-16.051 180,5 7 a CDEF 166,2 27 b GHIJKLMNOPQR  150,1 48 c QRSTUVXZA  165,6 25

USP 02-16.037 174,3 16 a CDEFGHIJK 164,0 30 ab HIJKLMNOPQRS  157,3 34 b IJKLMNOPQRSTUVX  165,2 26

02-09 143,9 50 b RSTUVXZA 171,9 21 a DEFGHIJKLMN  174,8 12 a CDEFGHIJKL  163,5 27

USP 02-16.056 161,6 31 a FGHIJKLMNOPQR 164,1 29 a HIJKLMNOPQRS  158,9 32 a IJKLMNOPQRSTUV  161,5 28

USP 10-10 162,3 29 a FGHIJKLMNOPQR 156,8 41 a LMNOPQRST  165,5 26 a EFGHIJKLMNOPQRST  161,5 29

USP 04-18.083 163,1 26 a FGHIJKLMNOPQR 156,0 43 a MNOPQRST  165,2 27 a EFGHIJKLMNOPQRST  161,4 30

USP 02-16.079 159,8 33 a GHIJKLMNOPQRS 161,1 34 a JKLMNOPQRST  162,9 28 a EFGHIJKLMNOPQRSTU  161,3 31

USP 04-18.067 167,1 22 a DEFGHIJKLMNOP 158,3 37 a KLMNOPQRST  155,6 39 a KLMNOPQRSTUVXZA  160,3 32

USP 04-18.079 166,7 23 a DEFGHIJKLMNOPQ 156,8 40 a LMNOPQRST  156,6 36 a JKLMNOPQRSTUVXZ  160,0 33

USP 09-14 160,0 32 a GHIJKLMNOPQRS 164,2 28 a HIJKLMNOPQRS  155,7 37 a KLMNOPQRSTUVXZA  159,9 34

USP 97-10.046 158,2 36 a IJKLMNOPQRST 161,3 33 a JKLMNOPQRST  155,5 40 a KLMNOPQRSTUVXZA  158,4 35
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 24 - Comparações entre médias (duas repetições) de linhagens e testemunhas em três experimentos de 
fungicidas (Controle, Derosal e Impact) para peso de mil sementes (PMS), avaliado em 2004/05 na 
Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, pelo teste de Tukey (5%); e ordem (OR) das 
linhagens e testemunhas dentro de cada experimento e na média geral 

(conclusão) 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR

USP 11-44 164,2 24 a EFGHIJKLMNOPQR 154,8 44 a NOPQRSTU  155,6 38 a KLMNOPQRSTUVXZA  158,2 36

USP 11-38 164,1 25 a EFGHIJKLMNOPQR 161,6 32 a IJKLMNOPQRST  148,7 49 b RSTUVXZA  158,1 37

06-64 135,8 54 b VXZAB 171,0 23 a DEFGHIJKLMN  167,4 23 a CDEFGHIJKLMNOPQR  158,0 38

BUSP – 16-015 162,7 28 a FGHIJKLMNOPQR 160,3 36 ab JKLMNOPQRST  151,0 47 b PQRSTUVXZA  158,0 39

USP 94-01.086 153,3 40 a LMNOPQRSTUVX 158,3 38 a KLMNOPQRST  161,6 30 a GHIJKLMNOPQRSTU  157,8 40

USP 11-08 153,2 41 ab LMNOPQRSTUVX 163,9 31 a HIJKLMNOPQRS  151,8 45 b OPQRSTUVXZA  156,3 41

USP 04-18.032 162,0 30 a FGHIJKLMNOPQR 154,7 45 a NOPQRSTU  151,2 46 a PQRSTUVXZA  156,0 42

USP 04-18.074 158,4 35 a IJKLMNOPQRST 154,1 46 a NOPQRSTU  155,2 41 a LMNOPQRSTUVXZA  155,9 43

13-11 149,3 45 ab OPQRSTUVXZ 160,4 35 a JKLMNOPQRST  148,6 50 b RSTUVXZA  152,7 44

USP 10-13 155,4 39 a KLMNOPQRSTUV 156,4 42 a MNOPQRST  146,0 52 a TUVXZA  152,6 45

USP 97-11.101 158,8 34 a HIJKLMNOPQRST 144,3 55 b STUV  152,5 43 ab NOPQRSTUVXZA  151,9 46

USP 04-18.102 151,8 42 ab MNOPQRSTUVX 157,1 39 a KLMNOPQRST  143,6 53 b UVXZA  150,8 47

USP 97-10.077 146,4 48 a QRSTUVXZA 150,0 47 a OPQRSTU  154,1 42 a MNOPQRSTUVXZA  150,1 48

01-03 140,5 51 b STUVXZAB 148,1 50 ab OPQRSTU  157,4 33 a IJKLMNOPQRSTUVX  148,7 49

USP 02-16.071 151,7 43 a MNOPQRSTUVX 147,5 53 a QRSTU  143,3 54 a UVXZA  147,5 50

03-31 136,4 53 b UVXZAB 148,1 51 a PQRSTU  157,2 35 a IJKLMNOPQRSTUVX  147,2 51

07-03 126,1 58 c ABC 145,9 54 b RSTUV  167,6 22 a CDEFGHIJKLMNOPQR  146,5 52

USP 02-16.044 147,8 47 ab PQRSTUVXZ 149,5 48 a OPQRSTU  137,6 56 b XZAB  145,0 53

USP 97-10.019 138,7 52 b TUVXZAB 141,9 57 ab TUVX  152,2 44 a OPQRSTUVXZA  144,3 54

BUSP - 01 - 28 144,9 49 ab RSTUVXZA 148,4 49 a OPQRSTU  136,6 57 b ZAB  143,3 55

USP 97-08.063 133,2 56 b XZAB 147,8 52 a PQRSTU  146,3 51 a STUVXZA  142,4 56

USP 93-02.084 135,4 55 a VXZAB 144,1 56 a STUV  135,8 58 a AB  138,4 57

08-24 130,0 57 a ZABC 134,7 58 a UVX  139,2 55 a VXZA  134,6 58

USP 97-08.172 121,1 59 a BC 126,4 59 a VXZ  118,2 59 a BC  121,9 59

USP 97-08.147 111,0 60 a C 106,3 60 a Z  113,4 60 a C  110,2 60

Testemunhas:         

Conquista 175,9 2 b CDEFGHIJK 194,4 1 a BC  198,0 1 a AB  189,4 1

FT-2000 178,1 1 a CDEFGHI 187,3 2 a BCDEF  182,4 2 a BCDEF  182,6 2

BR-16 165,9 3 a EFGHIJKLMNOPQ 164,5 3 a HIJKLMNOPQRS  151,2 3 b PQRSTUVXZA  160,5 3

IAC-100 122,4 4 a BC 123,1 4 a XZ  114,5 4 a C  120,0 4

         

Média                      160,8                      164,6                      161,2 162,2 

DMS 11,679 (experimentos) 20,478 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 



 

 

171

 

Tabela 25 - Comparações entre médias (duas repetições) de linhagens e testemunhas em três experimentos de 
fungicidas (Controle, Derosal e Impact) para número de dias para a maturidade (NDM), avaliado em 
2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, pelo teste de Tukey (5%); e ordem (OR) 
das linhagens e testemunhas dentro de cada experimento e na média geral 

(continua) 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR

USP 04-18.045 123,0 1 a U 120,5 1 a  B  120,4 1 a  V  121,3 1 

USP 02-16.037 123,5 2 a TU 125,0 3 a  XZAB  120,4 2 a  V  122,9 2 

USP 04-18.079 125,0 3 a STU 125,0 4 a  XZAB  122,4 4 a  UV  124,1 3 

USP 04-18.067 127,0 8 a PQRSTU 125,5 7 ab VXZAB  120,9 3 b  V  124,4 4 

USP 02-16.079 125,2 4 a RSTU 124,4 2 a  ZAB  125,9 12 a  PQRSTUV  125,2 5 

USP 04-18.074 126,0 6 a QRSTU 125,5 6 a  VXZAB  124,4 7 a  STUV  125,3 6 

BUSP - 01 - 28 126,5 7 a QRSTU 127,5 9 a  TUVXZAB  125,9 13 a  PQRSTUV  126,6 7 

USP 04-18.083 129,5 12 a OPQRSTU 127,0 8 a  UVXZAB  124,4 8 a  STUV  126,9 8 

USP 02-16.007 134,0 33 a HIJKLMNOPQRS 125,0 5 b  XZAB  122,9 5 b  TUV  127,3 9 

USP 02-16.051 130,0 14 a MNOPQRSTU 128,7 10 a  STUVXZAB  124,6 9 a  RSTUV  127,7 10 

USP 02-16.044 131,7 22 a KLMNOPQRSTU 129,9 13 a  QRSTUVXZAB  122,9 6 b  TUV  128,2 11 

USP 04-18.029 127,2 9 a PQRSTU 131,4 15 a  OPQRSTUVXZA  125,9 14 a  PQRSTUV  128,2 12 

USP 02-16.045 130,7 18 a LMNOPQRSTU 130,9 14 a  PQRSTUVXZA  124,9 10 b  QRSTUV  128,8 13 

USP 04-18.102 129,7 13 ab NOPQRSTU 131,9 16 a  NOPQRSTUVXZA  125,4 11 b  PQRSTUV  129,0 14 

USP 04-18.032 129,0 10 a OPQRSTU 132,0 17 a  NOPQRSTUVXZA  127,4 15 a  OPQRSTUV  129,4 15 

USP 04-12 132,0 24 a KLMNOPQRSTU 128,7 11 a  STUVXZAB  128,6 16 a  NOPQRSTUV  129,7 16 

USP 04-18.065 126,0 5 b QRSTU 134,0 24 a  KLMNOPQRSTUVXZ  129,4 17 ab  MNOPQRSTUV  129,8 17 

USP 02-16.071 133,0 26 a IJKLMNOPQRST 133,2 22 a  LMNOPQRSTUVXZ  131,1 18 a  LMNOPQRSTU  132,4 18 

USP 97-10.046 129,0 11 b OPQRSTU 135,7 29 a  IJKLMNOPQRSTU  132,6 21 ab  JKLMNOPQRST  132,4 19 

USP 09-14 130,5 15 a LMNOPQRSTU 134,2 25 a  KLMNOPQRSTUVXZ  133,1 24 a  IJKLMNOPQRS  132,6 20 

USP 10-10 130,5 16 a LMNOPQRSTU 132,7 19 a  MNOPQRSTUVXZA  134,6 29 a  GHIJKLMNOPQ  132,6 21 

USP 11-44 133,5 30 a IJKLMNOPQRS 132,7 21 a  MNOPQRSTUVXZA  132,1 20 a  KLMNOPQRSTU  132,7 22 

BUSP - 16-015 130,7 17 b LMNOPQRSTU 136,4 32 a  HIJKLMNOPQRSTU  131,9 19 ab  KLMNOPQRSTU  133,0 23 

BUSP - 01 - 19 134,2 36 ab HIJKLMNOPQRS 128,9 12 b  RSTUVXZAB  135,9 32 a  FGHIJKLMNO  133,0 24 

USP 10-13 133,5 29 a IJKLMNOPQRS 132,7 20 a  MNOPQRSTUVXZA  133,1 23 a  IJKLMNOPQRS  133,1 25 

USP 11-08 130,8 21 a LMNOPQRSTU 134,8 26 a  JKLMNOPQRSTUVX  133,6 26 a  IJKLMNOPQRS  133,1 26 

USP 94-01.086 130,7 19 a LMNOPQRSTU 133,9 23 a  KLMNOPQRSTUVXZ  135,9 33 a  FGHIJKLMNO  133,5 27 

USP 97-10.077 130,7 20 a LMNOPQRSTU 135,4 27 a  IJKLMNOPQRSTUV  135,9 34 a  FGHIJKLMNO  134,0 28 

USP 11-38 134,0 35 a HIJKLMNOPQRS 135,7 30 a  IJKLMNOPQRSTU  132,6 22 a  JKLMNOPQRST  134,1 29

08-08 131,8 23 b KLMNOPQRSTU 132,3 18 b  NOPQRSTUVXZA  140,1 42 a  BCDEFGHIJKL  134,7 30

USP 01-03 132,2 25 a JKLMNOPQRSTU 135,9 31 a  HIJKLMNOPQRSTU  136,4 35 a  EFGHIJKLMNO  134,8 31

USP 97-08.172 133,7 31 a IJKLMNOPQRS 137,4 34 a  GHIJKLMNOPQRST  134,4 28 a  GHIJKLMNOPQR 135,2 32

BUSP - 10 - 45 137,5 39 a DEFGHIJKLMNO 135,5 28 a  IJKLMNOPQRSTU  133,4 25 a  IJKLMNOPQRS  135,4 33

BUSP - 16 - 057 133,2 27 b IJKLMNOPQRST 138,9 37 a  FGHIJKLMNOPQ  134,9 31 ab  FGHIJKLMNOP  135,7 34

13-11 133,8 32 a IJKLMNOPQRS 136,8 33 a  HIJKLMNOPQRSTU  137,6 37 a  DEFGHIJKLMN  136,1 35
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 25 - Comparações entre médias (duas repetições) de linhagens e testemunhas em três experimentos de 
fungicidas (Controle, Derosal e Impact) para número de dias para a maturidade (NDM), avaliado em 
2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, pelo teste de Tukey (5%); e ordem (OR) 
das linhagens e testemunhas dentro de cada experimento e na média geral 

(conclusão) 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR

USP 02-16.056 134,0 34 a HIJKLMNOPQRS 138,7 36 a  FGHIJKLMNOPQR  136,6 36 a  EFGHIJKLMNO  136,4 36

10-50 133,3 28 a IJKLMNOPQRST 137,8 35 a  FGHIJKLMNOPQRS  138,6 40 a  CDEFGHIJKLM  136,6 37

06-20 137,3 38 a DEFGHIJKLMNO 139,8 38 a  EFGHIJKLMNOPQ  138,6 41 a  CDEFGHIJKLM  138,6 38

10-52 141,6 49 a BCDEFGHIJK 140,2 39 ab EFGHIJKLMNOP  134,6 30 b  GHIJKLMNOPQ  138,8 39

USP 04-18.066 140,0 45 a CDEFGHIJKL 143,5 46 a  CDEFGHIJK  133,9 27 b  HIJKLMNOPQRS 139,1 40

08-24 135,8 37 b FGHIJKLMNOPQ 142,8 44 a  CDEFGHIJKL  140,1 44 ab  BCDEFGHIJKL  139,6 41

11-58 139,6 43 a CDEFGHIJKLMN 143,7 47 a  CDEFGHIJK  138,1 39 a  CDEFGHIJKLMN 140,4 42

USP 97-08.147 138,0 41 a DEFGHIJKLMNO 141,2 40 a  DEFGHIJKLMNO  142,6 49 a  ABCDEFGHI  140,6 43

USP 97-11.101 140,3 47 a CDEFGHIJKL 141,8 41 a  CDEFGHIJKLMN  140,1 43 a  BCDEFGHIJKL  140,7 44

10-62 137,8 40 a DEFGHIJKLMNO 142,3 42 a  CDEFGHIJKLM  142,1 48 a  ABCDEFGHIJ  140,7 45

04-24 140,1 46 a CDEFGHIJKL 143,2 45 a  CDEFGHIJK  140,1 45 a  BCDEFGHIJKL  141,1 46

USP 93-02.084 138,3 42 b CDEFGHIJKLMNO 145,3 51 a  ABCDEFGHI  140,6 46 ab  ABCDEFGHIJKL  141,4 47

USP 97-10.019 141,3 48 a BCDEFGHIJK 142,3 43 a  CDEFGHIJKLM  143,6 52 a  ABCDEFGH  142,4 48

10-27 144,6 52 a ABCDEFG 145,7 53 a  ABCDEFGH  137,6 38 b  DEFGHIJKLMN  142,6 49

USP 97-08.063 142,0 50 a BCDEFGHIJ 144,7 50 a  BCDEFGHIJ  142,6 51 a  ABCDEFGHI  143,1 50

06-34 139,8 44 a CDEFGHIJKLM 145,3 52 a  ABCDEFGHI  144,1 53 a  ABCDEFG  143,1 51

02-38 145,6 54 a ABCDEF 144,2 49 a  CDEFGHIJ  141,6 47 a  ABCDEFGHIJK  143,8 52

06-33 145,1 53 a ABCDEF 144,2 48 a  CDEFGHIJ  142,6 50 a  ABCDEFGHI  143,9 53

01-03 143,8 51 a ABCDEFGH 147,3 54 a  ABCDEFG  146,1 55 a  ABCDE  145,7 54

01-20 146,1 56 ab ABCDE 151,7 58 a  ABC  144,6 54 b  ABCDEF  147,4 55

02-09 147,1 57 a ABCD 150,2 57 a  ABCD  147,6 56 a  ABC  148,3 56

07-03 148,1 58 a ABC 147,7 55 a  ABCDEF  149,6 58 a  AB  148,4 57

03-31 150,6 59 a AB 149,7 56 a  ABCDE  149,1 57 a  AB  149,8 58

06-64 145,6 55 b ABCDEF 154,2 59 a  AB  150,1 59 ab  A  149,9 59

06-90 152,1 60 a A 155,2 60 a  A  150,1 60 a  A  152,4 60

Testemunhas:          

BR-16 122,4 1 a U 122,9 1 a  AB  124,4 1 a  RSTUV  123,2 1 

FT-2000 135,0 2 a GHIJKLMNOPQR 137,7 2 a  FGHIJKLMNOPQRS  137,1 3 a  EFGHIJKLMNO  136,6 2 

IAC-100 136,6 3 a EFGHIJKLMNOP 139,4 3 a  FGHIJKLMNOPQ  136,2 2 a  EFGHIJKLMNO  137,4 3 

Conquista 142,3 4 a ABCDEFGHI 143,6 4 a  CDEFGHIJK  147,2 4 a  ABCD  144,4 4 

          

Média         135,0                    136,9                      134,9 135,6 

DMS  5,678 (experimentos) 9,956 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 26 - Análise de variância conjunta para verificar o efeito de experimentos sobre os genótipos e as 
características agronômicas avaliadas em 2005/06 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP, 
com as linhagens dispostas em delineamento experimental de blocos casualizados com três repetições 
estratificadas em dois conjuntos experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a

Experimentos (E)      2 785,1 ** 398,0 ** 0,3220 ** 0,009000 ns 7061,1 ** 12982062 ** 59,1509 ** 76,6234 **
Genótipos (G)    28 1342,6 ** 147,7 ** 0,1900 ** 0,079000 ** 2592,8 ** 609745 ** 0,0741 ** 0,0335 **
    E x G        56 67,9 ns 7,3 ** 0,0290 ns 0,014000 ns 115,0 ns 161047 ns 0,0427 ** 0,0335 **
Repetições (R) / E ajust.      6 534,1 ** 85,5 ** 0,2290 ** 0,031000 * 1013,8 ** 813364 ** 0,0437 ns 0,0445 **
Conjuntos (C) / R / E      9 157,1 ns 20,4 ** 0,0450 * 0,018000 ns 1292,8 ** 379380 ** 0,0115 ns 0,0133 * 
Resíduo 186 93,6   4,5  0,0220  0,011000  147,0  147926   0,0200  0,0100  

    
CV%  14,79 1,77 10,46 5,15 9,71 17,58  9,08 4,18
Média   65,7  120,4  1,6  3,6  125,1  2191,9   2,6  3,2  

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
 

 

 

Tabela 27 - Análise de variância conjunta para verificar o efeito de experimentos sobre os genótipos e as 
características agronômicas avaliadas em 2005/06 na sede - ESALQ - Piracicaba - SP, com as linhagens 
dispostas em delineamento experimental de blocos casualizados com três repetições estratificadas em 
dois conjuntos experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a

Experimentos (E)      2 196,0 * 660,3 ** 0,0740 * 0,139000 ** 54914,9 ** 35533249 ** 37,4451 ** 72,5919 **
Genótipos (G)    28 1289,8 ** 74,0 ** 0,1750 ** 0,080000 ** 3739,4 ** 451439 ** 0,1280 ** 0,0747 **
    E x G        56 138,7 ** 4,3 ** 0,0240 ns 0,016000 * 126,9 * 177414 ** 0,0512 ** 0,0371 **
Repetições (R) / E ajust.      6 264,0 ** 11,0 ** 0,1820 ** 0,023000 ns 489,5 ** 310829 ** 0,0439 ** 0,0267 **
Conjuntos (C) / R / E      9 102,6 ns 2,4 ns 0,0250 ns 0,017000 ns 94,4 ns 159265 ns 0,0430 ** 0,0246 **
Resíduo 186 64,5   2,1  0,0210  0,011000  89,0  107161   0,0100  0,0100  

    
CV%  9,60 1,21 10,24 5,10 7,29 19,25  8,07 5,04
Média   83,7  121,7  1,5  3,6  129,2  1706,0   1,9  3,1  

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
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Tabela 28 - Análise de variância conjunta para verificar o efeito de experimentos sobre os genótipos e as 
características agronômicas avaliadas em 2005/06 em Areão - Piracicaba - SP, com as linhagens 
dispostas em delineamento experimental de blocos casualizados com três repetições estratificadas em 
dois conjuntos experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a

Experimentos (E)      2 1423,4 ** 310,3 ** 0,4890 ** 0,058000 * 7468,5 ** 3934736 ** 48,3381 ** 70,7302 **
Genótipos (G)    28 1170,4 ** 84,0 ** 0,3610 ** 0,038000 ** 2427,8 ** 490784 ** 0,0835 ** 0,0904 **
    E x G        56 79,4 ns 32,5 ns 0,0320 ns 0,014000 ns 124,0 ns 115102 ns 0,0281 ** 0,0392 **
Repetições (R) / E ajust.      6 306,7 ** 49,4 ns 0,1900 ** 0,018000 ns 621,6 ** 5136957 ** 0,0153 ns 0,0206 **
Conjuntos (C) / R / E      9 135,3 ns 38,0 ns 0,0750 ** 0,024000 ns 95,5 ns 1500467 ** 0,0127 ns 0,0069 ns
Resíduo 186 90,3   38,2  0,0240  0,012000  120,4  126601   0,0100  0,0100  

    
CV%  11,62 5,23 10,67 5,72 7,69 17,71  5,81 4,25
Média   82,1  118,2  1,7  3,4  142,5  2009,4   2,2  3,0  

ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
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Tabela 29 - Comparações entre médias (três repetições) de linhagens e testemunhas em três experimentos de 
fungicidas (Controle, Derosal e Impact) para produtividade de grãos (PG em kg.ha-1), avaliada em 
2005/06 nos três locais (Anhembi, ESALQ e Areão) - Piracicaba - SP, pelo teste de Tukey (5%); e 
ordem (OR) das linhagens e testemunhas dentro de cada experimento e na média geral 

 
Experimentos Genótipos Controle         Derosal       Impact Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR
USP 11-38 1841,9 10 b A 2149,6 3 b  A 3025,9 1 a  A  2339,1 1 
USP 10-13 2170,7 1 a A 2241,3 2 a  A 2600,9 7 a  AB  2337,6 2 
USP 10-10 1918,5 4 b A 2054,1 6 b  A 2994,3 2 a  A  2322,3 3 
USP 11-08 1854,6 7 b A 2005,7 9 ab A 2794,3 4 a  AB  2218,2 4 
USP 02-16.045 1867,0 5 a A 2311,5 1 a  A 2450,7 13 a  AB  2209,7 5 
USP 09-14 1846,3 8 b A 2078,0 4 ab A 2668,7 6 a  AB  2197,7 6 
USP 97-10.046 1940,2 3 a A 2051,9 7 a  A 2584,5 9 a  AB  2192,2 7 
USP 11-44 1953,0 2 a A 2016,3 8 a  A 2585,4 8 a  AB  2184,9 8 
BUSP - 16 - 015 1844,3 9 b A 1960,9 10 ab A 2742,4 5 a  AB  2182,5 9 
06-20 1586,3 18 b A 2065,7 5 b  A 2882,6 3 a  AB  2178,2 10 
USP 97-08.172 1859,3 6 a A 1930,4 11 a  A 2308,0 18 a  AB  2032,6 11 
USP 02-16.051 1704,3 12 a A 1871,5 13 a  A 2320,7 17 a  AB  1965,5 12 
USP 02-16.056 1704,3 13 a A 1740,9 14 a  A 2341,3 16 a  AB  1928,8 13 
USP 02-16.044 1693,7 14 a A 1597,6 19 a  A 2387,4 15 a  AB  1892,9 14 
USP 04-18.032 1649,3 15 a A 1706,5 16 a  A 2290,7 19 a  AB  1882,2 15 
06-33 1645,5 16 ab A 1585,7 20 b  A 2395,9 14 a  AB  1875,7 16 
USP 97-11.101 1721,3 11 a A 1738,5 15 a  A 2152,0 21 a  AB  1870,6 17 
USP 04-18.029 1458,7 21 b A 1655,4 17 b  A 2474,6 12 a  AB  1862,9 18 
10-52 1476,3 20 b A 1561,9 21 b  A 2530,9 10 a  AB  1856,4 19 
10-50 1443,0 22 b A 1530,7 23 b  A 2525,9 11 a  AB  1833,2 20 
11-58 1628,0 17 a A 1550,7 22 a  A 2262,0 20 a  AB  1813,6 21 
USP 02-16.037 1565,9 19 a A 1884,8 12 a  A 1885,2 25 a  AB  1778,6 22 
USP 04-18.067 1398,2 23 a A 1644,3 18 a  A 1949,6 23 a  AB  1664,0 23 
USP 02-16.071 1350,4 24 a A 1472,6 26 a  A 2047,4 22 a  AB  1623,5 24 
USP 04-18.083 1335,4 25 a A 1477,6 25 a  A 1930,7 24 a  AB  1581,2 25 
USP 02-16.079 1250,4 26 a A 1500,4 24 a  A 1700,7 26 a  B  1483,8 26 
Testemunhas:           
BR-16 1622,2 1 b A 1853,3 1 ab A 2502,8 1 a  AB  1992,8 1 
BRS-232 1616,1 2 a A 1821,4 2 a  A 2383,6 2 a  AB  1940,4 2 
IAC-100 1577,8 3 a A 1758,6 3 a  A 2252,5 3 a  AB  1863,0 3 
           
Média 1673,2 1821,3 2412,8 1969,1 
DMS 807,7 (experimentos) 1287,4 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 30 - Comparações entre médias (três repetições) entre linhagens e testemunhas em três experimentos de 
fungicidas (Controle, Derosal e Impact) para peso de mil sementes (PMS), avaliado em 2005/06 nos 
três locais (Anhembi, ESALQ e Areão) - Piracicaba - SP, pelo teste de Tukey (5%); e ordem das 
linhagens e testemunhas dentro de cada experimento e na média geral 

 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média   OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR
USP 02-16.045 145,1     1 a AB 137,7      3 a  AB  163,2 1 a AB  148,7 1
USP 02-16.037 140,2     5 a AB 145,6      1 a  A  156,8 4 a ABC  147,5 2
USP 04-18.029 140,1     6 a AB 136,2      4 a  AB  160,9 2 a AB  145,7 3
06-20 138,8     7 a AB 139,4      2 a  AB  158,0 3 a ABC  145,4 4
USP 04-18.083 141,5     2 a AB 133,5      5 a  AB  153,5 6 a ABC  142,8 5
10-50 138,4     8 a AB 131,9      7 a  AB  153,1 7 a ABC  141,1 6
USP 02-16.051 140,4     3 a AB 125,3     10 a  ABC 153,9 5 a ABC  139,8 7
USP 04-18.067 140,2     4 a AB 123,5     12 a  ABC 150,6 10 a ABC  138,1 8
USP 02-16.079 135,9     9 a AB 127,4      9 a  AB  149,2 13 a ABC  137,5 9
USP 02-16.056 133,0    11 a ABC 128,4      8 a  AB  150,8 9 a ABC  137,4 10
11-58 126,2    14 a ABC 132,0      6 a  AB  150,0 11 a ABC  136,1 11
USP 04-18.032 134,8    10 ab AB 117,7     17 b  ABC 149,9 12 a ABC  134,1 12
06-33 122,6    15 b ABC 125,0     11 ab  ABC 152,4 8 a ABC  133,3 13
USP 97-10.046 120,7    17 ab ABC 115,1     20 b  ABC 148,8 14 a ABC  128,2 14
BUSP - 16 - 015 126,5    13 a ABC 118,4     15 a  ABC 139,3 23 a ABCD  128,1 15
USP 11-38 120,1    20 a ABC 119,9     13 a  ABC 143,7 15 a ABCD  127,9 16
USP 02-16.044 122,0    16 a ABC 117,8     16 a  ABC 143,6 16 a ABCD  127,8 17
USP 02-16.071 128,9    12 a ABC 116,6     18 a  ABC 137,5 24 a ABCD  127,7 18
USP 10-13 120,1    19 a ABC 119,9     14 a  ABC 140,3 20 a ABCD  126,8 19
USP 10-10 120,6    18 a ABC 112,3     23 a  ABC 140,5 19 a ABCD  124,5 20
USP 11-44 116,6    22 a ABC 114,1     21 a  ABC 141,0 18 a ABCD  123,9 21
USP 11-08 117,4    21 a ABC 112,9     22 a  ABC 141,1 17 a ABCD  123,8 22
USP 09-14 115,2    25 a ABC 115,5     19 a  ABC 139,5 22 a ABCD  123,4 23
USP 97-11.101 115,4    24 a ABC 110,8     24 a  ABC 131,4 25 a BCD  119,2 24
10-52 108,4    26 b BC 107,9     25 b  ABC 140,3 21 a ABCD  118,9 25
USP 97-08.172 115,6    23 a ABC 98,8     26 a  BC  112,2 26 a CD  108,9 26
Testemunhas:           
BRS-232 155,4     1 a A 153,1      1 a  A  182,1 1 a A  163,5 1
BR-16 140,0     2 ab AB 134,7      2 b  AB  165,1 2 a AB  146,6 2
IAC-100 87,3     3 a C 81,1      3 a  C  98,7 3 a D  89,0 3
           
Média 127,8 122,5 146,5 132,3 
DMS 29,010 (experimentos) 46,240 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 31 - Comparações entre médias (três repetições) de entre linhagens e testemunhas em três experimentos de 
fungicidas (Controle, Derosal e Impact) para número de dias para a maturidade (NDM), avaliado em 
2005/06 nos três locais (Anhembi, ESALQ e Areão) - Piracicaba - SP, pelo teste de Tukey (5%); e ordem 
das linhagens e testemunhas dentro de cada experimento e na média geral 

 
Experimentos Genótipos Controle Derosal Impact Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR
USP 02-16.079 116,2 1 a B 116,0 1 a B  118,3 1 a  C  116,8 1
USP 04-18.032 116,2 2 a B 116,7 4 a B  119,1 3 a  C  117,3 2
USP 02-16.044 116,6 4 a AB 116,2 2 a B  119,4 4 a  C  117,4 3
USP 04-18.067 116,7 5 a AB 116,3 3 a B  119,4 5 a  C  117,5 4
USP 02-16.037 117,1 6 a AB 116,7 5 a B  120,6 10 a  BC  118,1 5
USP 04-18.083 118,1 15 a AB 117,8 11 a B  118,7 2 a  C  118,2 6
USP 02-16.071 117,2 7 a AB 117,0 6 a B  120,4 9 a  BC  118,2 7
USP 04-18.029 117,4 9 a AB 117,7 9 a B  120,1 7 a  BC  118,4 8
USP 02-16.051 117,3 8 a AB 118,1 16 a AB  120,1 8 a  BC  118,5 9
USP 02-16.045 117,7 12 a AB 118,2 17 a AB  119,9 6 a  C  118,6 10
USP 11-44 117,6 11 a AB 117,9 14 a AB  120,6 11 a  BC  118,7 11
USP 10-13 116,5 3 a AB 118,0 15 a AB  121,8 13 a  ABC  118,8 12
USP 11-38 117,8 13 a AB 117,5 8 a B  122,0 14 a  ABC  119,1 13
USP 97-10.046 117,5 10 a AB 117,8 12 a B  123,0 19 a  ABC  119,4 14
USP 11-08 118,4 17 a AB 117,0 7 a B  123,0 18 a  ABC  119,5 15
USP 10-10 118,3 16 a AB 118,2 19 a AB  122,3 15 a  ABC  119,6 16
USP 09-14 117,9 14 a AB 117,7 10 a B  123,3 20 a  ABC  119,7 17
BUSP - 16 - 015 118,4 18 a AB 118,2 18 a AB  122,6 16 a  ABC  119,7 18
USP 02-16.056 118,6 20 a AB 117,9 13 a B  122,9 17 a  ABC  119,8 19
10-50 118,6 19 a AB 119,1 21 a AB  124,8 21 a  ABC  120,8 20
USP 97-08.172 121,2 21 a AB 119,9 22 a AB  121,6 12 a  ABC  120,9 21
USP 97-11.101 122,5 22 a AB 123,2 23 a AB  128,2 22 a  ABC  124,6 22
06-20 125,3 24 a AB 123,5 24 a AB  128,4 23 a  ABC  125,7 23
06-33 128,2 26 a A 118,4 20 b AB  132,7 26 a  A  126,4 24
10-52 124,7 23 a AB 125,8 25 a AB  129,6 24 a  ABC  126,7 25
11-58 127,0 25 a AB 129,7 26 a A  131,8 25 a  AB  129,5 26
Testemunhas:         
BR-16 115,6 1 a B 116,3 1 a B  118,7 1 a  C  116,9 1
BRS-232 117,6 2 a AB 116,3 2 a B  119,6 2 a  C  117,8 2
IAC-100 120,2 3 a AB 119,7 3 a AB  122,7 3 a  ABC  120,9 3
         
Média 119,0 118,7 122,6 120,1 
DMS 7,402 (experimentos) 11,798 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 32 - Correlações de Spearman (acima da diagonal) e os respectivos níveis de significância (abaixo da 
diagonal) entre as médias das características agronômicas produtividade de grãos (PG), peso de mil 
sementes (PMS) e número de dias para a maturidade (NDM) avaliados nos respectivos experimentos 
em 2004/05 e 2005/06, Piracicaba - SP 

 
Geral  Controle Geral  Derosal Geral  Impact Geral 

Variáveis  Variáveis  Variáveis  Variáveis 
  PG PMS NDM   PG PMS NDM  PG PMS NDM   PG PMS NDM
PG 1 0,45 0,49  PG 1 0,67 0,68 PG 1 0,18 0,11  PG 1 0,13 0,59 
PMS 0,0001 1 0,42  PMS 0,0001 1 0,43 PMS 0,0619 1 0,51  PMS 0,1861 1 0,17 
NDM 0,0001 0,0001 1  NDM 0,0001 0,0001 1 NDM 0,2478 0,0001 1  NDM 0,0001 0,0001 1 

 

 

Tabela 33 - Análise de variância conjunta para verificar o efeito de ambientes e experimentos sobre os genótipos e as 
características agronômicas avaliadas em 2004/05 e 2005/06 em três locais (Anhembi, ESALQ e Areão) - 
Piracicaba - SP, com as linhagens dispostas em delineamento experimental de blocos casualizados com as 
respectivas repetições, duas em 2004/05 e três em 2005/06, dentro de cada experimento, estratificadas em 
conjuntos experimentais 

 

Quadrados médios FV GL 
APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (kg.ha-1) 1ª av FER a 2ª av FER a

Ambientes (A)     3 17415,1 **     6064,4 ** 0,3270 ** 0,248000 **      43432,2 **     123484887 ** 6,4680 ** 0,0880 **

Experimentos (E)     2 173,6 ns 588,6 ** 0,0260 ns 0,130000 ** 21094,0 ** 24761171 ** 114,1080 ** 223,8260 **

    A x E          6 705,6 ** 147,0 ** 0,2860 ** 0,050000 ** 11175,2 ** 6186249 ** 2,2660 ** 0,2370 **

Genótipos (G)   27 3440,9 ** 289,8 ** 0,4460 ** 0,106000 ** 8264,6 ** 1288379 ** 0,1900 ** 0,1530 **

    A x G        81 156,7 ** 47,8 ** 0,0690 ** 0,026000 ** 315,4 ** 289219 ** 0,0270 ** 0,0150 **

    E x G        54 77,1 ns 13,4 ns 0,0230 ns 0,013000 ns 117,6 ns 180295 * 0,0660 ** 0,0520 **

    A x E x G      162 81,7 ns 12,9 ns 0,0280 * 0,013000 ns 94,9 ns 154553 ns 0,0200 ** 0,0220 **

Repetições (R) / E / A   21 316,2 ** 46,4 ** 0,1910 ** 0,027000 ** 621,5 ** 1735428 ** 0,0350 ** 0,0320 **

Conjuntos (C) / R / E / A   51 107,9 * 17,1 ns 0,0470 ** 0,019000 ** 282,4 ** 493872 ** 0,0190 ns 0,0230 **

Resíduo 618 76,3   14,9   0,0220   0,011000   95,3   127845   0,0150   0,0080   

           

CV%  11,25  3,15  10,51  5,21  7,20  15,3  8,30  5,13  

Média   77,6   123,3   1,57   3,51   138,1   2422,3   2,25   3,42   
ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
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Tabela 34 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de 
experimentos (Controle, Derosal e Impact) e ambientes (Anhembi 2004/05 e 2005/06; ESALQ 2005/06 
e Areão 2005/06), pelo teste de Tukey (5%), para todas as características agronômicas avaliadas nas 26 
linhagens e duas testemunhas comuns aos dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06) - Piracicaba - SP 

 
Características 

APM (cm)  NDM (dias)  
Experimento  Experimento Amb./local 

Controle Derosal Impact 
Média 

  
Amb./local

Controle Derosal Impact 
Média

04 05 ANH 79,0 a B 77,2 a  B  76,4 a B 77,5  04 05 ANH 132,2 ab A 133,9 a  A  131,3 b  A  132,5
05 06 ANH 65,3 ab C 69,3 a  C  63,5 b C 66,0  05 06 ANH 119,2 b B 119,5 b B  122,9 a  BC 120,6
05 06 ESA 85,5 a A 83,5 a  A  83,1 a A 84,0  05 06 ESA 120,2 b B 120,3 b B  124,9 a  B  121,8
05 06 ARE 78,2 b B 83,3 ab  A  85,9 a A 82,5  05 06 ARE 117,9 ab B 116,6 b C  120,3 a  C  118,3
                       
Média 77,0 78,3 77,2 77,5  Média 122,4 122,6 124,9 123,3
DMS 5,465 (exp) 5,993 (amb/loc)  DMS 2,420 (exp) 2,654 (amb/loc) 
                       
                                             

Ac (notas)   VA (notas) 
Experimento  Experimento Amb./local 

Controle Derosal Impact 
Média 

  
Amb./local

Controle Derosal Impact 
Média

04 05 ANH 1,41 a A 1,37 a  B  1,38 a B 1,39  04 05 ANH 3,43 ab AB 3,33 b B  3,65 a  A  3,47
05 06 ANH 1,58 ab A 1,74 a  A  1,39 b B 1,57  05 06 ANH 3,54 a A 3,54 a  AB  3,62 a  A  3,57
05 06 ESA 1,64 a A 1,56 a  AB  1,46 a B 1,56  05 06 ESA 3,46 b AB 3,79 a  A  3,63 ab A  3,63
05 06 ARE 1,49 b A 1,68 ab  AB  1,95 a A 1,70  05 06 ARE 3,24 a B 3,33 a  B  3,45 a  A  3,34
                       
Média 1,53 1,59 1,55 1,56  Média 3,42 3,50 3,59 3,50
DMS 0,094 (exp) 0,103 (amb/local)  DMS 0,065 (exp) 0,072 (amb/loc) 
                       
                                            

PMS (g)   PG (kg.ha-1) 
Experimento  Experimento Amb./local 

Controle Derosal Impact 
Média 

  
Amb./local

Controle Derosal Impact 
Média

04 05 ANH 162,0 a A 161,7 a  A  155,3 b A 159,7  04 05 ANH 3593,8 b A 4082,9 a  A  3660,0 b  A  3778,9
05 06 ANH 130,6 a B 113,9 b  C  128,3 a B 124,3  05 06 ANH 1814,4 c B 2196,7 b B  2567,4 a  B  2192,8
05 06 ESA 112,9 b C 114,3 b  C  155,7 a A 127,6  05 06 ESA 1324,6 b C 1369,9 b D  2435,5 a  BC 1710,0
05 06 ARE 137,0 b B 136,0 b  B  151,6 a A 141,6  05 06 ARE 1886,7 b B 1897,3 b C  2238,7 a  C  2007,6
                       
Média 135,6 131,5 147,7 138,3  Média 2154,9 2386,7 2725,4 2422,3
DMS 6,108 (exp) 6,698 (amb/local)  DMS 223,7 (exp) 245,3 (amb/local) 
                       
                                            

1ª av FER   2ª av FER 
Experimento  Experimento Amb./local 

Controle Derosal Impact 
Média 

  
Amb./local

Controle Derosal Impact 
Média

04 05 ANH 1,56 a B 1,35 b  D   1,00a c A 1,30  04 05 ANH 4,96 a A 4,46 b B   1,00a c  A  3,47 
05 06 ANH 3,27 b A 4,49 a  A  1,00 c A 2,92  05 06 ANH 4,54 b B 5,00 a  A  1,00 c  A  3,52 
05 06 ESA 3,15 b A 3,60 a  B  1,00 c A 2,58  05 06 ESA 4,79 a AB 4,36 b B  1,00 c  A  3,36 
05 06 ARE 2,99 a A 2,66 b  C  1,00 c A 2,21  05 06 ARE 4,63 a B 4,36 b B  1,00 c  A  3,33 
                       
Média 2,74 3,03 1,00 2,25  Média 4,73 4,55 1,00 3,42 
DMS 0,076 (exp) 0,083 (amb/loc)     DMS 0,056 (exp) 0,061 (amb/loc)   
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal e maiúsculas na vertical, considerando cada característica individualmente, não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
a A nota 1,00 caracteriza ausência total de ferrugem neste experimento  
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Tabela 35 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas nos quatro ambientes: Anhembi 2004/05 e 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06, 
Piracicaba – SP, e dois anos agrícolas, para altura de plantas na maturidade (APM), pelo teste de Tukey 
(5%); as linhagens e testemunhas comuns aos dois anos agrícolas estão ordenadas da maior para a menor 
média de APM 

 
Locais/anos 

2004/05 2005/06 Genótipos 

Anhembi Anhembi ESALQ Areão 

Média

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média
USP 97-11.101 125,8 a  A  113,2 a A  130,2 a A 121,2 a  A  122,6
10-50 81,9 b  BCD  82,0 b B  99,9 ab BC 101,2 a  AB  91,3
USP 04-18.067 106,7 a  AB  78,0 b BC  85,9 b BCD 92,7 ab  BCD  90,8
06-20 85,8 ab  BCD  75,9 b BCD  101,1 a B 90,6 ab  BCD  88,4
USP 97-08.172 87,6 ab  BCD  71,3 b BCDE  93,9 a BCD 93,2 a  BC  86,5
06-33 85,3 a  BCD  78,2 a BC  95,2 a BCD 86,2 a  BCD  86,2
10-52 87,0 a  BCD  78,2 a BC  85,4 a BCD 94,0 a  BC  86,1
USP 04-18.083 95,9 a  BC  70,7 b BCDE  83,2 ab BCD 86,0 ab  BCD  84,0
11-58 78,6 a  CD  68,7 a BCDEF  81,4 a BCD 81,2 a  BCD  77,5
USP 02-16.044 74,1 ab  CD  63,0 b BCDEF  84,0 a BCD 88,8 a  BCD  77,4
USP 04-18.029 73,4 a  CD  69,6 a BCDE  82,1 a BCD 83,2 a  BCD  77,1
BUSP - 16-015 68,6 a  D  67,4 a BCDEF  85,0 a BCD 80,5 a  BCD  75,4
USP 10-10 69,6 a  CD  67,0 a BCDEF  80,2 a BCD 84,0 a  BCD  75,2
USP 11-08 75,3 ab  CD  61,5 b BCDEF  81,9 a BCD 80,6 a  BCD  74,8
USP 10-13 69,2 ab  D  63,2 b BCDEF  74,5 ab CD 83,4 a  BCD  72,6
USP 97-10.046 69,2 a  D  64,8 a BCDEF  77,4 a BCD 77,3 a  BCD  72,2
USP 11-38 68,8 a  D  65,9 a BCDEF  73,7 a CD 79,5 a  BCD  72,0
USP 09-14 62,2 a  D  64,8 a BCDEF  78,8 a BCD 76,8 a  BCD  70,6
USP 02-16.056 67,8 ab  D  55,7 b BCDEF  79,0 a BCD 76,6 a  BCD  69,8
USP 02-16.045 73,6 a  CD  56,8 a BCDEF  74,5 a CD 71,0 a  CD  69,0
USP 11-44 62,6 ab  D  60,4 b BCDEF  78,9 a BCD 72,3 ab  CD  68,6
USP 04-18.032 75,9 a  CD  52,4 b CDEF  74,9 a BCD 68,8 ab  CD  68,0
USP 02-16.071 72,6 a  CD  50,2 b DEF  80,0 a BCD 66,6 ab  D  67,4
USP 02-16.079 71,7 a  CD  43,0 b F  72,0 a D 72,1 a  CD  64,7
USP 02-16.051 65,3 a  D  52,4 a CDEF  69,1 a D 66,6 a  D  63,4
USP 02-16.037 64,2 a  D  45,7 b EF  74,6 a CD 68,2 a  CD  63,2
Testemunhas:         
IAC-100 80,0 ab  CD  66,4 b BCDEF  94,4 a BCD 86,9 a  BCD  81,9
BR-16 72,4 ab  CD  61,9 b BCDEF  82,3 a BCD 80,3 a  BCD  74,2
         
Média 77,5 66,0 84,0 82,5 77,5

DMS 18,310 (locais/anos) 26,480 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 36 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas nos quatro ambientes: Anhembi 2004/05 e 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06, 
Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas, para o acamamento (Ac), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e 
testemunhas comuns aos dois anos agrícolas estão ordenadas da menor para a maior média de Ac 

 
Locais/anos 

2004/05 2005/06 Genótipos 

Anhembi Anhembi ESALQ Areão 

Média

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média
USP 11-38 1,00 a B  1,10 a B  1,10 a AB 1,10 a E  1,08 
USP 97-10.046 1,00 a B  1,20 a B  1,10 a AB 1,00 a E  1,08 
USP 09-14 1,10 a AB  1,20 a B  1,10 a AB 1,00 a E  1,10 
USP 11-08 1,10 a AB  1,10 a B  1,10 a AB 1,10 a E  1,10 
USP 10-10 1,00 a B  1,10 a B  1,10 a AB 1,30 a E  1,13 
USP 11-44 1,00 a B  1,20 a B  1,30 a AB 1,00 a E  1,13 
USP 04-18.032 1,50 a AB  1,10 a B  1,00 a B 1,20 a E  1,20 
USP 02-16.045 1,10 a AB  1,40 a AB  1,10 a AB 1,40 a DE  1,25 
USP 10-13 1,10 a AB  1,30 a B  1,40 a AB 1,20 a E  1,25 
BUSP - 16-015 1,00 a B  1,50 a AB  1,50 a AB 1,60 a BCDE  1,40 
USP 02-16.037 1,50 a AB  1,10 a B  1,30 a AB 1,70 a ABCDE  1,40 
USP 02-16.051 1,40 a AB  1,10 a B  1,20 a AB 2,00 a ABCDE  1,43 
USP 02-16.056 1,50 a AB  1,60 a AB  1,50 a AB 1,60 a ABCDE  1,55 
11-58 1,40 a AB  1,60 a AB  1,40 a AB 1,80 a ABCDE  1,55 
06-33 1,10 a AB  1,70 a AB  1,80 a AB 1,70 a ABCDE  1,58 
USP 97-08.172 1,10 a AB  1,70 a AB  1,80 a AB 2,00 a ABCDE  1,65 
06-20 1,60 a AB  1,70 a AB  1,80 a AB 1,60 a ABCDE  1,68 
USP 02-16.071 1,50 a AB  1,60 a AB  1,90 a AB 1,70 a ABCDE  1,68 
10-52 1,70 a AB  1,80 a AB  1,90 a AB 1,50 a ABCDE  1,73 
USP 04-18.083 2,00 a AB  1,90 a AB  1,90 a AB 1,50 a CDE  1,83 
USP 04-18.067 1,70 a AB  2,10 a AB  2,00 a AB 1,60 a ABCDE  1,85 
10-50 1,60 a AB  2,10 a AB  1,90 a AB 2,00 a ABCDE  1,90 
USP 02-16.079 1,60 b AB  1,70 b AB  2,00 ab AB 2,70 a ABCD  2,00 
USP 04-18.029 1,40 b AB  1,90 ab AB  1,80 b AB 2,90 a ABC  2,00 
USP 97-11.101 2,40 a A  2,20 a AB  1,90 a AB 2,10 a ABCDE  2,15 
USP 02-16.044 1,60 b AB  2,80 a A  2,40 ab A 3,00 a AB  2,45 
Testemunhas:           
BR-16 1,50 a AB  1,30 a B  1,40 a AB 1,60 a BCDE  1,45 
IAC-100 1,40 b AB  1,90 b AB  2,10 ab AB 3,10 a A  2,13 
           
Média 1,39 1,57 1,56 1,71 1,56 
DMS 0,314 (locais/anos) 0,454 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 37 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas nos quatro ambientes: Anhembi 2004/05 e 2005/06; ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06, 
Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas, para o valor agronômico (VA), pelo teste de Tukey (5%); as 
linhagens e testemunhas comuns aos dois anos agrícolas estão ordenadas da maior para a menor média de 
VA 

 
Locais/anos 

2004/05 2005/06 Genótipos 

         Anhembi    Anhembi              ESALQ             Areão 

Média 

 Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média 
06-20 3,77 a A  3,94 a A  3,91 a A 3,75 a A  3,84 
USP 11-44 3,66 a A  3,68 a AB  4,18 a A 3,70 a A  3,81 
USP 97-10.046 3,82 a A  3,52 a AB  4,02 a A 3,81 a A  3,79 
BUSP - 16 - 015 3,58 a A  3,81 a AB  4,01 a A 3,48 a A  3,72 
USP 04-18.032 3,40 a A  3,97 a A  3,74 a A 3,71 a A  3,71 
USP 97-08.172 3,83 a A  3,95 a A  3,80 a A 3,21 a A  3,70 
USP 11-38 3,65 a A  3,58 a AB  4,01 a A 3,53 a A  3,69 
USP 09-14 3,89 a A  3,40 a AB  3,79 a A 3,64 a A  3,68 
USP 10-10 3,65 a A  3,52 a AB  3,85 a A 3,54 a A  3,64 
USP 10-13 3,49 a A  3,35 a AB  3,96 a A 3,69 a A  3,62 
USP 02-16.051 3,24 a A  3,92 a A  3,79 a A 3,33 a A  3,57 
USP 11-08 3,34 a A  3,51 a AB  3,74 a A 3,47 a A  3,51 
10-50 3,51 a A  3,52 a AB  3,58 a A 3,32 a A  3,48 
06-33 3,89 a A  3,49 a AB  3,13 a A 3,32 a A  3,46 
USP 02-16.045 3,33 a A  3,52 a AB  3,62 a A 3,17 a A  3,41 
USP 02-16.071 3,06 a A  3,58 a AB  3,52 a A 3,33 a A  3,37 
USP 04-18.083 3,80 a A  3,41 a AB  3,13 a A 3,06 a A  3,35 
USP 02-16.079 3,33 a A  3,63 a AB  3,40 a A 2,88 a A  3,31 
USP 02-16.037 3,16 a A  3,80 a AB  2,99 a A 3,27 a A  3,31 
USP 04-18.029 3,58 a A  3,29 a AB  3,35 a A 2,99 a A  3,30 
USP 02-16.056 2,91 a A  3,53 a AB  3,62 a A 3,12 a A  3,29 
USP 02-16.044 3,16 a A  3,35 a AB  3,68 a A 2,95 a A  3,29 
10-52 2,99 a A  3,51 a AB  3,19 a A 3,43 a A  3,28 
USP 04-18.067 3,48 a A  3,18 a AB  3,35 a A 2,94 a A  3,24 
11-58 2,90 a A  3,18 a AB  2,96 a A 3,27 a A  3,08 
USP 97-11.101 3,01 a A  2,67 a B  3,09 a A 2,98 a A  2,94 
Testemunhas:                         
BR-16 3,86 ab A  3,86 ab AB  3,95 a A 3,05 b A  3,68 
IAC-100 3,64   a A  3,88 a  AB  3,79 a A 3,24 a A  3,64 
                          

 Média 3,46 3,56 3,61 3,33 3,50 
 DMS 0,219 (locais/anos) 0,316 (genótipos)   
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 38 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas nos quatro ambientes: Anhembi 2004/05 e 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06, 
Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas, para o número de dias para a maturidade (NDM), pelo teste de 
Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns aos dois anos agrícolas estão identificadas pela ordem 
(OR) do NDM dentro de cada ambiente e na média geral 

 
Locais/anos 

2004/05 2005/06 Genótipos 

Anhembi Anhembi ESALQ Areão 

Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR

USP 02-16.079 125,2 3 a  FGH  114,6 1 b  E  119,3 7 ab AB 116,6 7 b  ABC 118,9 1

USP 04-18.067 124,4 2 a  GH  116,5 4 a  CDE  118,6 1 a B 117,4 18 a  ABC 119,2 2

USP 02-16.037 122,9 1 a  H  115,3 2 a  E  122,7 20 a AB 116,3 3 a  C  119,3 3

USP 02-16.044 128,2 6 a  DEFGH  116,8 5 b  CDE  119,1 5 b B 116,4 4 b  BC  120,1 4

USP 04-18.032 129,4 9 a  BCDEFGH  116,4 3 b  CDE  119,2 6 b B 116,4 5 b  BC  120,3 5

USP 04-18.083 126,9 4 a  EFGH  118,4 8 b  BCDE  118,9 3 ab B 117,2 13 b  ABC 120,4 6

USP 02-16.051 127,7 5 a  DEFGH  118,9 12 b  BCDE  119,6 8 b AB 117,0 10 b  ABC 120,8 7

USP 04-18.029 128,2 7 a  DEFGH  119,9 15 b  BCDE  118,9 4 b B 116,3 2 b  C  120,8 8

USP 02-16.045 128,8 8 a  CDEFGH  117,7 6 b  BCDE  120,9 11 ab AB 117,2 14 b  ABC 121,2 9

USP 02-16.071 132,4 10 a  ABCDEFGH 118,8 11 b  BCDE  118,8 2 b B 117,0 9 b  ABC 121,8 10

USP 11-44 132,7 14 a  ABCDEFGH 118,3 7 b  BCDE  121,3 16 b AB 116,5 6 b  ABC 122,2 11

USP 10-13 133,1 16 a  ABCDEFGH 118,5 10 b  BCDE  120,5 9 b AB 117,3 16 b  ABC 122,3 12

USP 97-10.046 132,4 11 a  ABCDEFGH 120,2 16 b  BCDE  121,1 12 b AB 117,0 11 b  ABC 122,7 13

USP 11-38 134,1 18 a  ABCDEFGH 119,1 13 b  BCDE  121,2 13 b AB 117,0 12 b  ABC 122,8 14

USP 10-10 132,6 13 a  ABCDEFGH 119,9 14 b  BCDE  121,3 17 b AB 117,7 20 b  ABC 122,9 15

USP 11-08 133,1 17 a  ABCDEFGH 121,1 19 b  BCDE  120,6 10 b AB 116,7 8 b  ABC 122,9 16

USP 09-14 132,6 12 a  ABCDEFGH 120,5 17 b  BCDE  121,2 14 b AB 117,3 17 b  ABC 122,9 17

BUSP - 16 - 015 133,0 15 a  ABCDEFGH 120,8 18 b  BCDE  121,2 15 b AB 117,2 15 b  ABC 123,0 18

USP 02-16.056 136,4 20 a  ABCDEF  118,5 9 b  BCDE  122,6 19 b AB 118,3 21 b  ABC 123,9 19

USP 97-08.172 135,2 19 a  ABCDEFG  122,8 21 b  ABCDE 122,3 18 b AB 117,5 19 b  ABC 124,4 20

10-50 136,6 21 a  ABCDEF  121,1 20 b  BCDE  122,9 21 b AB 118,5 22 b  ABC 124,8 21

USP 97-11.101 140,7 25 a  AB  125,6 22 b  ABCDE 125,3 24 b AB 123,0 23 b  ABC 128,7 22

06-20 138,6 22 a  ABCDE  127,9 24 b  ABC  125,2 23 b AB 124,2 24 b  ABC 128,9 23

10-52 138,8 23 a  ABCD  127,5 23 b  ABCD  124,5 22 b AB 128,0 25 b  AB  129,7 24

06-33 143,9 26 a  A  133,5 26 b  A  129,7 25 b AB 115,9 1 c  C  130,8 25

11-58 140,4 24 a  ABC  129,4 25 b  AB  130,9 26 b A 128,2 26 b  A  132,2 26

Testemunhas:            

BR-16 123,2 1 a  H  115,9 1 a  DE  118,2 1 a B 116,6 1 a  ABC 118,5 1

IAC-100 137,4 2 a  ABCDE  121,7 2 b  BCDE  123,8 2 b AB 117,1 2 b  ABC 125,0 2

            

Média 132,5 120,6 121,8 118,3 123,3 

DMS 8,108 (locais/anos) 11,727 (genótipos)  

 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 39 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas nos quatro ambientes: Anhembi 2004/05 e 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06, 
Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas, para o peso de mil sementes (PMS), pelo teste de Tukey (5%); as 
linhagens e testemunhas comuns aos dois anos agrícolas estão ordenadas da maior para a menor média de 
PMS 

 
Locais/anos 

2004/05 2005/06 Genótipos 

Anhembi Anhembi ESALQ Areão 

Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR

USP 02-16.045 172,0 5 a ABC  141,6 3 b AB  155,7 2 ab AB 148,8 6 b ABC 154,5 1

06-20 177,4 3 a AB  140,8 4 bc AB  137,0 8 c ABC 158,5 1 ab AB  153,4 2

10-50 187,0 1 a A  131,8 8 c ABC  138,0 6 bc ABC 153,6 4 b AB  152,6 3

USP 04-18.029 172,7 4 a ABC  142,8 1 b A  138,9 5 b ABC 155,5 2 ab AB  152,5 4

USP 02-16.037 165,2 9 a ABC  138,0 5 b AB  163,9 1 a A 140,7 16 b ABC 152,0 5

USP 04-18.083 161,4 12 a ABC  142,1 2 ab A  131,7 11 b BCD 154,6 3 a AB  147,5 6

11-58 181,3 2 a AB  120,1 18 c ABCD  142,0 3 b ABC 146,2 10 b ABC 147,4 7

USP 02-16.051 165,6 8 a ABC  130,3 10 c ABCD  137,6 7 bc ABC 151,7 5 ab AB  146,3 8

USP 04-18.067 160,3 14 a ABC  133,9 7 b ABC  133,1 10 b BCD 147,3 8 ab ABC 143,7 9

USP 02-16.079 161,3 13 a ABC  130,5 9 b ABCD  134,9 9 b ABC 147,1 9 ab ABC 143,4 10

USP 02-16.056 161,5 10 a ABC  124,7 12 c ABCD  139,1 4 bc ABC 148,4 7 ab ABC 143,4 11

06-33 170,5 6 a ABC  126,8 11 b ABCD  131,4 12 b BCD 141,8 11 b ABC 142,6 12

USP 04-18.032 156,0 21 a BC  135,7 6 b ABC  129,4 13 b BCD 138,0 19 ab ABC 139,6 13

USP 97-10.046 158,4 16 a ABC  124,2 14 bc ABCD  119,2 20 c CD 141,3 12 ab ABC 135,8 14

BUSP - 16 - 015 158,0 19 a ABC  124,0 15 b ABCD  121,3 16 b CD 139,0 18 ab ABC 135,6 15

USP 11-38 158,1 18 a ABC  124,4 13 b ABCD  123,2 14 b CD 136,1 21 b ABC 135,5 16

USP 10-10 161,5 11 a ABC  118,2 21 c ABCD  115,5 24 c CD 139,7 17 b ABC 133,7 17

USP 10-13 152,6 22 a BC  118,9 20 b ABCD  120,4 18 b CD 141,1 15 a ABC 133,2 18

USP 02-16.071 147,5 24 a CD  120,7 16 b ABCD  121,2 17 b CD 141,2 14 ab ABC 132,6 19

USP 09-14 156,0 15 a ABC  117,4 22 b ABCD  117,4 22 b CD 135,4 22 b ABC 132,5 20

USP 11-44 158,2 17 a ABC  115,4 23 c ABCD  119,1 21 bc CD 137,3 20 b ABC 132,5 21

USP 02-16.044 145,0 25 a CD  120,5 17 c ABCD  121,8 15 bc CD 141,2 13 ab ABC 132,1 22

USP 11-08 156,3 20 a BC  119,8 19 b ABCD  117,2 23 b CD 134,4 23 b ABC 131,9 23

10-52 168,9 7 a ABC  107,3 25 c CDE  119,6 19 bc CD 129,8 25 b BCD 131,4 24

USP 97-11.101 151,9 23 a BC  112,3 24 b BCD  115,6 25 b CD 129,8 24 b BCD 127,4 25

USP 97-08.172 121,9 26 a D  102,0 26 a DE  103,9 26 a DE 120,8 26 a CD  112,1 26

Testemunhas:             

BR-16 160,5 1 ab ABC  136,6 1 c ABC  140,1 1 bc ABC 163,0 1 a A  150,1 1

IAC-100 120,0 2 a D  79,7 2 c E  85,9 2 bc E 101,6 2 ab D  96,8 2

             

Média 159,7 124,3 127,6 141,6 138,3 

DMS 20,464 (locais/anos) 29,596 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 40 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas nos quatro ambientes: Anhembi 2004/05 e 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06, 
Piracicaba - SP, para a produtividade de grãos (PG em kg.ha-1), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e 
testemunhas comuns aos dois anos agrícolas estão identificadas pela ordem (OR) da PG dentro de cada 
ambiente e na média geral 

 
Locais/anos 

2004/05 2005/06 Genótipos 

Anhembi Anhembi ESALQ Areão 

Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR

USP 11-38 4385,1 3 a  AB  2624,4 2 b  A  2017,8 2 b A 2375,3 5 b  A  2850,7 1

USP 10-13 4247,6 6 a  ABC  2470,5 6 b  AB 2154,4 1 b A 2388,1 4 b  A  2815,2 2

USP 09-14 4401,8 1 a  A  2399,4 9 b  AB 1794,4 11 b A 2399,2 3 b  A  2748,7 3

BUSP - 16 - 015 4399,9 2 a  A  2437,9 8 b  AB 1972,2 4 b A 2137,5 10 b  A  2736,9 4

USP 97-10.046 4320,5 4 a  AB  2483,8 5 b  AB 1852,8 7 b A 2240,0 7 b  A  2724,3 5

USP 11-44 4299,7 5 a  AB  2373,8 10 b  AB 1756,1 14 b A 2424,7 2 b  A  2713,6 6

USP 10-10 3874,7 11 a  ABC  2461,6 7 b  AB 2013,3 3 b A 2491,9 1 b  A  2710,4 7

USP 11-08 4109,1 8 a  ABC  2534,4 3 b  AB 1766,1 13 c A 2354,2 6 bc  A  2691,0 8

USP 02-16.045 3844,5 12 a  ABC  2661,8 1 b  A  1818,3 10 c A 2149,2 9 bc  A  2618,5 9

06-20 3436,2 21 a  ABC  2531,6 4 b  AB 1829,4 9 b A 2173,6 8 b  A  2492,7 10

USP 02-16.051 3964,3 10 a  ABC  2168,4 16 b  AB 1751,1 15 b A 1976,9 13 b  A  2465,2 11

USP 04-18.032 4151,8 7 a  ABC  1916,8 22 b  AB 1787,2 12 b A 1942,5 14 b  A  2449,6 12

USP 02-16.044 4032,0 9 a  ABC  1946,8 21 b  AB 1846,7 8 b A 1885,3 16 b  A  2427,7 13

USP 02-16.056 3841,4 13 a  ABC  2079,0 20 b  AB 1854,4 6 b A 1853,1 18 b  A  2407,0 14

USP 97-08.172 3473,7 19 a  ABC  2134,0 18 b  AB 1927,2 5 b A 2036,4 12 b  A  2392,8 15

USP 04-18.029 3767,4 14 a  ABC  2260,1 11 b  AB 1621,1 17 b A 1707,5 22 b  A  2339,0 16

06-33 3472,1 20 a  ABC  2201,6 14 b  AB 1602,2 19 b A 1823,3 20 b  A  2274,8 17

10-50 3482,0 18 a  ABC  2087,1 19 b  AB 1551,7 20 b A 1860,8 17 b  A  2245,4 18

USP 97-11.101 3315,3 26 a  BC  2173,8 15 b  AB 1392,2 23 c A 2045,8 11 bc  A  2231,8 19

10-52 3345,0 23 a  ABC  2251,0 13 b  AB 1375,6 24 c A 1942,5 15 bc  A  2228,5 20

USP 02-16.037 3566,4 17 a  ABC  2251,2 12 b  AB 1248,3 26 c A 1836,4 19 bc  A  2225,6 21

11-58 3334,6 24 a  ABC  2141,0 17 b  AB 1480,0 22 b A 1819,7 21 b  A  2193,8 22

USP 02-16.071 3687,2 16 a  ABC  1649,0 25 b  AB 1610,6 18 b A 1610,8 23 b  A  2139,4 23

USP 04-18.067 3364,3 22 a  ABC  1680,7 23 b  AB 1717,2 16 b A 1594,2 25 b  A  2089,1 24

USP 02-16.079 3732,0 15 a  ABC  1535,7 26 b  B  1311,1 25 b A 1604,7 24 b  A  2045,9 25

USP 04-18.083 3333,0 25 a  ABC  1668,4 24 b  AB 1492,8 21 b A 1582,5 26 b  A  2019,2 26

Testemunhas:             
BR-16 3200,4 2 a  C 2062,5 2 b  AB 1768,1 1 b A 2147,8 1 b A  2294,7 1

IAC-100 3427,9 1 a  ABC  2213,9 1 b  AB 1568,1 2 b A 1806,9 2 b  A  2254,2 2
             

Média 3778,9 2192,9 1710,0 2007,5 2422,3 

DMS 749,5 (locais/anos) 1083,8 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 41 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas nos quatro ambientes: Anhembi 2004/05 e 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06, 
Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas, para a primeira avaliação de notas para a ferrugem (1ª av FER), 
pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns aos dois anos agrícolas estão ordenadas da 
menor para a maior média da 1ª av FER 

 
Locais/anos 

2004/05 2005/06 Genótipos 

        Anhembi              Anhembi             ESALQ       Areão 

Média

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média
06-33 1,43 a  A  1,83 a  B  1,73 a D 1,53 a  B  1,63
11-58 1,23 c  A  2,53 a  AB  2,03 bc CD 1,53 ab  AB  1,83
USP 97-08.172 1,33 b  A  2,23 a  AB  2,03 ab ABCD 1,73 ab  AB  1,83
06-20 1,13 b  A  2,53 a  AB  2,13 ab ABCD 1,73 a  AB  1,88
10-52 1,33 c  A  2,83 a  AB  2,33 bc ABCD 1,83 ab  AB  2,08
USP 11-44 1,33 c  A  3,03 a  AB  2,33 bc BCD 1,63 ab  AB  2,08
USP 97-11.101 1,13 b  A  2,73 a  AB  2,43 a ABCD 2,03 a  AB  2,08
USP 10-10 1,43 c  A  3,03 a  AB  2,43 bc ABCD 1,83 ab  AB  2,18
BUSP - 16 - 015 1,33 b  A  2,83 a  AB  2,53 a ABCD 2,23 a  AB  2,23
USP 02-16.071 1,33 b  A  2,73 a  AB  2,53 a ABCD 2,33 a  AB  2,23
USP 11-08 1,13 b  A  3,03 a  AB  2,63 a ABCD 2,13 a  AB  2,23
USP 11-38 1,23 b  A  2,93 a  AB  2,63 a ABCD 2,23 a  AB  2,26
USP 02-16.045 1,23 b  A  3,03 a  AB  2,63 a ABCD 2,23 a  AB  2,28
USP 10-13 1,23 c  A  3,33 a  A  2,63 bc ABCD 1,93 ab  AB  2,28
USP 97-10.046 1,43 c  A  3,13 a  AB  2,63 bc ABCD 2,03 ab  AB  2,31
USP 09-14 1,43 b  A  2,93 a  AB  2,63 a ABCD 2,33 a  AB  2,33
USP 02-16.056 1,83 b  A  2,93 a  AB  2,63 ab ABCD 2,23 ab  AB  2,41
USP 04-18.083 1,43 b  A  2,93 a  AB  2,73 a ABCD 2,53 a  AB  2,41
USP 02-16.051 1,33 b  A  3,03 a  AB  2,83 a ABCD 2,53 a  AB  2,43
USP 04-18.029 1,33 b  A  3,03 a  AB  2,83 a ABCD 2,63 a  AB  2,46
USP 02-16.037 1,43 b  A  3,13 a  AB  2,83 a ABCD 2,53 a  AB  2,48
USP 02-16.044 1,23 b  A  3,23 a  A  2,93 a ABCD 2,63 a  AB  2,51
USP 04-18.032 1,33 b  A  3,13 a  AB  3,03 a ABC 2,73 a  AB  2,56
USP 02-16.079 1,23 b  A  3,13 a  AB  3,03 a AB 2,93 a  AB  2,58
10-50 1,13 b  A  3,53 a  A  3,03 a ABCD 2,63 a  AB  2,58
USP 04-18.067 1,33 b  A  3,13 a  AB  3,13 a A 3,03 a  A  2,66
Testemunhas:           
IAC-100 1,03 c  A  2,33 a  AB  1,93 bc D 1,43 ab  AB  1,68
BR-16 1,23 b  A  3,23 a  AB  3,03 a ABC 2,83 a  AB  2,58
           
Média             1,31                       2,91                  2,58                       2,21 2,25 
DMS 0,252 (locais/anos) 0,366 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 42 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas nos quatro ambientes: Anhembi 2004/05 e 2005/06, ESALQ 2005/06 e Areão 2005/06, 
Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas, para a segunda avaliação de notas para a ferrugem (2ª av FER), 
pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns aos dois anos agrícolas estão ordenadas da 
menor para a maior média da 2ª av FER 

 
Locais/anos 

2004/05 2005/06 Genótipos 

                  Anhembi                     Anhembi       ESALQ               Areão 

Média

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média
06-33 3,13 a  A  3,03 ab A  2,33 c  D  2,23 bc C 2,68
USP 97-08.172 2,83 a  A  2,93 a  A  2,93 a  ABCD  2,73 a ABC 2,86
06-20 3,43 a  A  3,03 ab A  2,83 b  BCD  2,53 ab ABC 2,96

11-58 3,63 a  A  3,73 a  A  2,43 b  ABCD  2,63 b BC 3,11
10-52 3,13 ab  A  3,73 a  A  2,93 ab ABCD  3,03 b ABC 3,21
USP 97-11.101 3,53 a  A  3,33 a  A  3,03 a  ABCD  2,93 a ABC 3,21
USP 97-10.046 3,43 a  A  3,73 a  A  3,23 a  ABCD  3,23 a ABC 3,41
USP 02-16.056 3,33 a  A  3,63 a  A  3,33 a  ABC  3,43 a ABC 3,43
USP 02-16.079 3,23 a  A  3,43 a  A  3,63 a  ABC  3,53 a A 3,46
10-50 3,53 a  A  3,63 a  A  3,33 a  ABC  3,33 a ABC 3,46
USP 11-38 3,43 a  A  3,73 a  A  3,43 a  ABC  3,53 a AB 3,53
BUSP - 16 - 015 3,23 a  A  3,53 a  A  3,73 a  AB  3,63 a A 3,53
USP 10-13 3,53 a  A  3,73 a  A  3,43 a  ABC  3,53 a AB 3,56
USP 11-08 3,53 a  A  3,73 a  A  3,43 a  ABC  3,53 a AB 3,56
USP 09-14 3,63 a  A  3,73 a  A  3,43 a  ABC  3,53 a AB 3,58
USP 10-10 3,63 a  A  3,73 a  A  3,43 a  ABC  3,53 a AB 3,58
USP 11-44 3,63 a  A  3,73 a  A  3,43 a  ABC  3,53 a AB 3,58
USP 02-16.044 3,43 a  A  3,53 a  A  3,73 a  ABC  3,63 a A 3,58
USP 04-18.067 3,33 a  A  3,63 a  A  3,73 a  A  3,73 a A 3,61
USP 02-16.051 3,63 a  A  3,43 a  A  3,73 a  ABC  3,63 a A 3,61
USP 02-16.045 3,73 a  A  3,63 a  A  3,63 a  ABC  3,53 a A 3,63
USP 02-16.071 3,63 a  A  3,53 a  A  3,73 a  AB  3,63 a A 3,63
USP 04-18.032 3,43 a  A  3,63 a  A  3,73 a  A  3,73 a A 3,63
USP 04-18.029 3,73 a  A  3,53 a  A  3,73 a  AB  3,63 a A 3,66
USP 04-18.083 3,83 a  A  3,43 a  A  3,73 a  ABC  3,63 a A 3,66
USP 02-16.037 3,83 a  A  3,63 a  A  3,73 a  ABC  3,63 a A 3,71
Testemunhas:            
IAC-100 3,23 a  A  3,03 a  A  2,73 a  CD  2,53 a ABC 2,88
BR-16 3,63 a  A  3,53 a  A  3,63 a  ABC  3,63 a A 3,61
            
Média             3,47             3,52                      3,36                     3,33 3,42 
DMS 0,186 (locais/anos) 0,270 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 43 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para a altura de plantas 
na maturidade (APM), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns aos três locais 
(Anhembi, ESALQ e Areão), Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), estão ordenadas 
da maior para a menor média da APM 

 
Experimentos Genótipos 

Controle                         Derosal                         Impact 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média 
USP 97-11.101 126,6 a A 123,3 a  A  117,9 a  A    122,6 
10-50 91,1 a B 92,1 a  B  90,7 a  BC  91,3 
USP 04-18.067 84,9 a BCD 91,6 a  B  95,9 a  AB  90,8 
06-20 83,9 a BCDE 90,2 a  BC  91,1 a  BC  88,4 
USP 97-08.172 87,6 a BC 87,2 a  BCDEF  84,7 a  BCDE  86,5 
06-33 86,4 a BC 88,9 a  BCD  83,4 a  BCDEF  86,2 
10-52 86,8 a BC 88,6 a  BCDE  82,9 a  BCDEF  86,1 
USP 04-18.083 82,4 a BCDE 82,2 a  BCDEFG  87,2 a  BCD  84,0 
11-58 75,6 a BCDE 80,8 a  BCDEFG  76,1 a  BCDEF  77,5 
USP 02-16.044 74,4 a BCDE 77,5 a  BCDEFG  80,5 a  BCDEF  77,4 
USP 04-18.029 77,6 a BCDE 79,6 a  BCDEFG  74,1 a  BCDEF  77,1 
BUSP - 16 - 015 71,3 a BCDE 78,1 a  BCDEFG  76,7 a  BCDEF  75,4 
USP 10-10 78,1 a BCDE 74,3 a  BCDEFG  73,2 a  BCDEF  75,2 
USP 11-08 77,8 a BCDE 72,1 a  BCDEFG  74,6 a  BCDEF  74,8 
USP 10-13 72,8 a BCDE 74,7 a  BCDEFG  70,1 a  CDEF  72,6 
USP 97-10.046 72,0 a BCDE 74,4 a  BCDEFG  70,0 a  CDEF  72,2 
USP 11-38 73,4 a BCDE 72,2 a  BCDEFG  70,4 a  CDEF  72,0 
USP 09-14 69,6 a BCDE 69,7 a  BCDEFG  72,5 a  CDEF  70,7 
USP 02-16.056 69,1 a BCDE 70,9 a  BCDEFG  69,4 a  CDEF  69,8 
USP 02-16.045 67,5 a CDE 66,9 a  DEFG  72,6 a  CDEF  69,0 
USP 11-44 69,2 a BCDE 70,0 a  BCDEFG  66,4 a  DEF  68,6 
USP 04-18.032 66,4 a CDE 70,8 a  BCDEFG  66,7 a  DEF  68,0 
USP 02-16.071 67,6 a CDE 62,2 a  G  72,3 a  CDEF  67,4 
USP 02-16.079 64,8 a CDE 65,8 a  EFG  63,6 a  EF  64,7 
USP 02-16.051 62,2 a DE 64,9 a  FG  63,0 a  EF  63,4 
USP 02-16.037 61,4 a E 67,7 a  CDEFG  60,5 a  F  63,2 
Testemunhas:          
IAC-100 83,5 a BCDE 81,0 a  BCDEFG  81,2 a  BCDEF  81,9 
BR-16 72,7 a BCDE 75,4 a  BCDEFG  74,5 a  BCDEF  74,2 
          
Média 77,0 78,3 77,2 77,5 
DMS 14,460 (experimentos) 22,930 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 44 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 

e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para o acamamento (Ac), 
pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns aos três locais (Anhembi, ESALQ e 
Areão), Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), estão ordenadas da menor para a 
maior média de Ac 

 
Experimentos Genótipos 

         Controle                            Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média 
USP 09-14 1,00 a B 1,20 a ABCD  1,20 a  BC  1,10 
USP 10-10 1,00 a B 1,20 a ABCD  1,20 a  BC  1,10 
USP 11-08 1,00 a B 1,10 a BCD  1,30 a  BC  1,10 
USP 11-38 1,00 a B 1,10 a CD  1,10 a  BC  1,10 
USP 11-44 1,00 a B 1,30 a ABCD  1,00 a  C  1,10 
USP 97-10.046 1,00 a B 1,20 a ABCD  1,00 a  C  1,10 
USP 04-18.032 1,40 a AB 1,00 a D  1,20 a  BC  1,20 
USP 10-13 1,20 a AB 1,20 a ABCD  1,30 a  BC  1,20 
BUSP - 16-015 1,30 a AB 1,50 a ABCD  1,30 a  BC  1,30 
USP 02-16.045 1,30 a AB 1,20 a ABCD  1,30 a  BC  1,30 
USP 02-16.037 1,50 a AB 1,40 a ABCD  1,30 a  BC  1,40 
USP 02-16.051 1,40 a AB 1,20 a ABCD  1,70 a  ABC  1,40 
11-58 1,60 a AB 1,60 a ABCD  1,40 a  ABC  1,50 
06-33 1,60 a AB 1,80 a ABCD  1,40 a  BC  1,60 
USP 02-16.056 1,70 a AB 1,50 a ABCD  1,60 a  ABC  1,60 
06-20 1,70 a AB 1,90 a ABCD  1,40 a  ABC  1,70 
10-52 1,80 a AB 1,70 a ABCD  1,70 a  ABC  1,70 
USP 02-16.071 1,60 a AB 1,70 a ABCD  1,70 a  ABC  1,70 
USP 97-08.172 1,80 a AB 1,60 a ABCD  1,60 a  ABC  1,70 
USP 04-18.067 1,80 a AB 2,00 a ABCD  1,70 a  ABC  1,80 
USP 04-18.083 1,80 a AB 1,60 a ABCD  2,00 a  ABC  1,80 
10-50 1,70 a AB 2,00 a ABCD  2,00 a  ABC  1,90 
USP 02-16.079 2,00 a AB 2,20 a ABC  1,80 a  ABC  2,00 
USP 04-18.029 2,00 a AB 1,90 a ABCD  2,00 a  ABC  2,00 
USP 97-11.101 2,00 a AB 2,20 a AB  2,30 a  AB  2,20 
USP 02-16.044 2,40 a A 2,30 a A  2,60 a  A  2,50 
Testemunhas:         
BR-16 1,30 a AB 1,50 a ABCD  1,50 a  ABC  1,40 
IAC-100 2,10 a AB 2,20 a ABC  2,00 a  ABC  2,10 
         
Média 1,54 1,58 1,56 1,56 
DMS 0,248 (experimentos) 0,394 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 45 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para o valor agronômico 
(VA), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns aos três locais (Anhembi, ESALQ e 
Areão), Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), estão ordenadas da maior para a 
menor média de VA 

 
Experimentos Genótipos 

                      Controle                         Derosal                          Impact 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média 
06-20 3,90 a A 3,70 a A  4,00 a  A  3,87 
USP 11-44 3,70 a A 3,70 a A  4,10 a  A  3,83 
USP 97-10.046 3,80 a A 3,60 a A  4,00 a  A  3,80 
BUSP - 16 - 015 3,40 a A 3,90 a A  3,90 a  A  3,73 
USP 11-38 3,70 a A 3,70 a A  3,80 a  A  3,73 
USP 04-18.032 3,60 a A 3,70 a A  3,80 a  A  3,70 
USP 09-14 3,80 a A 3,50 a A  3,80 a  A  3,70 
USP 97-08.172 3,50 a A 3,80 a A  3,80 a  A  3,70 
USP 10-10 3,90 a A 3,40 a A  3,60 a  A  3,63 
USP 10-13 3,60 a A 3,70 a A  3,60 a  A  3,63 
USP 02-16.051 3,40 a A 3,70 a A  3,60 a  A  3,57 
USP 11-08 3,80 a A 3,30 a A  3,50 a  A  3,53 
10-50 3,40 a A 3,30 a A  3,80 a  A  3,50 
06-33 3,40 a A 3,20 a A  3,80 a  A  3,47 
USP 02-16.045 3,40 a A 3,60 a A  3,30 a  A  3,43 
USP 02-16.071 3,30 a A 3,40 a A  3,50 a  A  3,40 
USP 04-18.083 3,20 a A 3,70 a A  3,20 a  A  3,37 
USP 02-16.037 3,00 a A 3,60 a A  3,40 a  A  3,33 
USP 02-16.056 3,20 a A 3,30 a A  3,50 a  A  3,33 
USP 02-16.079 3,00 a A 3,40 a A  3,60 a  A  3,33 
USP 04-18.029 3,20 a A 3,40 a A  3,40 a  A  3,33 
10-52 3,30 a A 3,30 a A  3,30 a  A  3,30 
USP 02-16.044 3,10 a A 3,40 a A  3,30 a  A  3,27 
USP 04-18.067 3,20 a A 3,40 a A  3,10 a  A  3,23 
11-58 3,10 a A 3,00 a A  3,20 a  A  3,10 
USP 97-11.101 3,00 a A 2,80 a A  3,00 a  A  2,93 
Testemunhas:         
BR-16 3,50 a A 3,80 a A  3,90 a  A  3,73 
IAC-100 3,50 a A 3,60 a A  3,80 a  A  3,63 
         
Média                  3,43                   3,50                  3,59 3,50 
DMS 0,173 (experimentos) 0,274 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 46 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para o número de dias 
para a maturidade (NDM), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns aos três locais 
(Anhembi, ESALQ e Areão), Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), estão 
identificadas pela ordem (OR) do NDM dentro de cada experimento e na média geral 

 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR
USP 02-16.079 118,4 1 a DE 118,1 1 a  C  120,2 3 a  D  118,9 1
USP 04-18.067 119,3 3 a CDE 118,6 2 a  C  119,8 1 a  D  119,2 2
USP 02-16.037 118,7 2 a DE 118,7 3 a  C  120,5 5 a  D  119,3 3
USP 02-16.044 120,4 7 a BCDE 119,6 4 a  BC  120,3 4 a  D  120,1 4
USP 04-18.083 120,9 10 a BCDE 120,1 5 a  BC  120,1 2 a  D  120,4 5
USP 04-18.032 119,4 4 a CDE 120,5 6 a  BC  121,2 7 a  CD  120,4 6
USP 02-16.051 120,5 8 a BCDE 120,7 7 a  BC  121,2 8 a  CD  120,8 7
USP 04-18.029 119,9 5 a CDE 121,1 9 a  BC  121,5 9 a  CD  120,8 8
USP 02-16.045 121,0 11 a BCDE 121,4 10 a  BC  121,1 6 a  CD  121,2 9
USP 02-16.071 121,1 13 a BCDE 121,0 8 a  BC  123,1 10 a  CD  121,7 10
USP 11-44 121,6 17 a BCDE 121,6 12 a  BC  123,4 11 a  BCD  122,2 11
USP 10-13 120,7 9 a BCDE 121,7 13 a  BC  124,6 12 a  BCD  122,3 12
USP 97-10.046 120,3 6 a BCDE 122,3 17 a  BC  125,4 17 a  ABCD  122,7 13
USP 11-38 121,8 18 a BCDE 122,0 16 a  BC  124,7 13 a  BCD  122,8 14
USP 10-10 121,3 14 a BCDE 121,8 15 a  BC  125,4 16 a  ABCD  122,8 15
USP 11-08 121,5 15 a BCDE 121,5 11 a  BC  125,7 18 a  ABCD  122,9 16
USP 09-14 121,1 12 a BCDE 121,8 14 a  BC  125,8 19 a  ABCD  122,9 17
BUSP - 16 - 015 121,5 16 a BCDE 122,8 18 a  BC  124,9 15 a  BCD  123,1 18
USP 02-16.056 122,5 20 a ABCDE 123,1 19 a  ABC  126,3 20 a  ABCD  124,0 19
USP 97-08.172 124,3 21 a ABCDE 124,3 21 a  ABC  124,8 14 a  BCD  124,5 20
10-50 122,3 19 a ABCDE 123,8 20 a  ABC  128,2 21 a  ABCD  124,8 21
USP 97-11.101 126,9 22 a ABCDE 127,9 24 a  ABC  131,2 24 a  ABC  128,7 22
06-20 128,3 23 a ABCD 127,5 23 a  ABC  131,0 23 a  ABC  128,9 23
10-52 128,9 24 a ABC 129,4 25 a  AB  130,8 22 a  ABC  129,7 24
06-33 132,4 26 a A 124,8 22 b  ABC  135,2 26 a  A  130,8 25
11-58 130,2 25 a AB 133,2 26 a  A  133,4 25 a  AB  132,3 26
Testemunhas:          
BR-16 117,3 1 a E 117,9 1 a  C  120,1 1 a  D  118,4 1
IAC-100 124,3 2 a ABCDE 124,6 2 a  ABC  126,1 2 a  ABCD  125,0 2
          
Média 122,4 122,6 124,9 123,3 
DMS 10,160 (experimentos) 6,400 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 47 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 

e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para o peso de mil 
sementes (PMS), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns aos três locais (Anhembi, 
ESALQ e Areão), Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), estão identificadas pela 
ordem (OR) do PMS dentro de cada experimento e na média geral 

 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR

USP 02-16.045 152,5 1 a A 148,1 4 a  ABC  162,9 1 a  A  154,5 1

06-20 147,9 6 a ABC 150,1 2 a  AB  162,2 3 a  AB  153,4 2

10-50 149,9 3 a AB 148,7 3 a  ABC  159,2 5 a  AB  152,6 3

USP 04-18.029 149,0 4 a ABC 146,2 6 a  ABC  162,3 2 a  AB  152,5 4

USP 02-16.037 148,7 5 a ABC 150,2 1 a  A  157,0 6 a  AB  152,0 5

USP 04-18.083 146,9 8 ab ABC 139,1 7 b  ABCD  156,4 8 a  AB  147,5 6

11-58 138,7 12 b ABCD 146,6 5 ab ABC  156,8 7 a  AB  147,4 7

USP 02-16.051 150,4 2 ab AB 135,5 10 b  ABCD  152,9 9 a  AB  146,3 8

USP 04-18.067 146,9 7 ab ABC 132,2 12 b  ABCD  151,8 12 a  AB  143,6 9

USP 02-16.079 141,9 9 ab ABCD 135,8 9 b  ABCD  152,6 11 a  AB  143,4 10

USP 02-16.056 140,1 11 a ABCD 137,3 8 a  ABCD  152,8 10 a  AB  143,4 11

06-33 132,6 15 b ABCD 135,4 11 b  ABCD  159,9 4 a  AB  142,6 12

USP 04-18.032 141,6 10 ab ABCD 127,0 17 b  ABCDE  150,2 14 a  AB  139,6 13

USP 97-10.046 130,1 18 b ABCD 126,6 18 b  ABCDE  150,5 13 a  AB  135,7 14
BUSP - 16 - 015 135,6 13 a ABCD 128,9 15 a  ABCDE  142,2 21 a  AB  135,6 15

USP 11-38 131,1 16 a ABCD 130,4 13 a  ABCDE  144,9 17 a  AB  135,6 16

USP 10-10 131,0 17 ab ABCD 123,4 24 b  CDE  146,8 15 a  AB  133,7 17

USP 10-13 128,9 19 a ABCD 129,1 14 a  ABCDE  141,7 23 a  AB  133,2 18

USP 02-16.071 134,6 14 a ABCD 124,3 22 a  CDE  139,0 24 a  ABC  132,6 19

USP 09-14 126,4 22 b BCD 127,7 16 ab ABCDE  143,6 20 a  AB  132,6 20

USP 11-44 128,5 20 b ABCD 124,3 23 b  CDE  144,7 18 a  AB  132,5 21

USP 02-16.044 128,4 21 ab ABCD 125,8 19 b  ABCDE  142,1 22 a  AB  132,1 22

USP 11-08 126,3 23 b BCD 125,7 20 b  ABCDE  143,8 19 a  AB  131,9 23

10-52 124,1 25 b CD 124,5 21 b  BCDE  145,5 16 a  AB  131,4 24

USP 97-11.101 126,2 24 ab BCD 119,2 25 b  DE  136,7 25 a  BC  127,4 25

USP 97-08.172 117,0 26 a DE 105,7 26 a  EF  113,7 26 a  CD  112,1 26

Testemunhas:           

BR-16 146,5 1 ab ABC 142,1 1 b  ABCD  161,6 1 a  AB  150,1 1

IAC-100 96,1 2 a E 91,6 2 a  F  102,7 2 a  D  96,8 2

          

Média 135,6 131,5 147,7 138,3 

DMS 16,160 (experimentos) 25,630 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 48 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para a produtividade de 
grãos (PG em kg.ha-1), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns aos três locais 
(Anhembi, ESALQ e Areão), Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), estão 
identificadas pela ordem (OR) da PG dentro de cada experimento e na média geral 

 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR
USP 11-38 2398,7 7 b A 2823,7 2 ab  A  3329,4 1 a  A  2850,6 1
USP 10-13 2539,2 1 a A 2859,6 1 a  A  3046,6 5 a  AB  2815,1 2
USP 09-14 2427,1 5 b A 2755,9 3 ab  A  3063,1 3 a  AB  2748,7 3
BUSP - 16-015 2462,7 3 b A 2691,9 8 ab  A  3056,0 4 a  AB  2736,9 4
USP 97-10.046 2528,7 2 a A 2711,3 7 a  A  2932,8 9 a  AB  2724,3 5
USP 11-44 2438,3 4 a A 2744,0 4 a  A  2958,4 7 a  AB  2713,6 6
USP 10-10 2176,6 13 b A 2652,0 9 b  A  3302,6 2 a  A  2710,4 7
USP 11-08 2333,7 8 b A 2715,8 6 ab  A  3023,3 6 a  AB  2690,9 8
USP 02-16.045 2411,0 6 a A 2737,7 5 a  A  2706,7 16 a  AB  2618,5 9
06-20 2127,8 15 b A 2393,6 14 ab  A  2956,7 8 a  AB  2492,7 10
USP 02-16.051 2223,7 12 a A 2565,1 10 a  A  2606,8 18 a  AB  2465,2 11
USP 04-18.032 2244,1 11 a A 2420,6 13 a  A  2683,9 17 a  AB  2449,5 12
USP 02-16.044 2145,0 14 b A 2335,1 15 ab  A  2802,9 11 a  AB  2427,7 13
USP 02-16.056 2250,2 10 a A 2256,2 16 a  A  2714,4 15 a  AB  2406,9 14
USP 97-08.172 2266,1 9 a A 2423,7 12 a  A  2488,6 21 a  AB  2392,8 15
USP 04-18.029 1973,5 19 b A 2200,3 17 b  A  2843,3 10 a  AB  2339,0 16
06-33 1954,6 20 b A 2144,9 19 ab  A  2724,9 14 a  AB  2274,8 17
10-50 1907,8 23 b A 2029,9 22 b  A  2798,6 12 a  AB  2245,4 18
USP 97-11.101 2086,8 16 a A 2085,7 20 a  A  2522,9 20 a  AB  2231,8 19
10-52 1858,9 25 b A 2077,0 21 b  A  2749,6 13 a  AB  2228,5 20
USP 02-16.037 2033,2 17 a A 2437,2 11 a  A  2206,3 26 a  B  2225,6 21
11-58 1974,3 18 b A 2024,9 23 ab  A  2582,3 19 a  AB  2193,8 22
USP 02-16.071 1945,8 21 a A 2020,6 24 a  A  2451,8 22 a  AB  2139,4 23
USP 04-18.067 1890,2 24 a A 2155,2 18 a  A  2221,8 23 a  B  2089,1 24
USP 02-16.079 1936,0 22 a A 1980,9 26 a  A  2220,7 24 a  B  2045,9 25
USP 04-18.083 1824,3 26 a A 2017,7 25 a  A  2215,5 25 a  B  2019,2 26
Testemunhas:            
BR-16 1944,5 2 b A 2331,6 1 ab  A  2608,0 1 a  AB  2294,7 1
IAC-100 2034,0 1 a A 2235,5 2 a  A  2493,1 2 a  AB  2254,2 2
            
Média        2154,9          2386,7        2725,4 2422,3 
DMS 591,8 (experimentos) 938,6 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 49 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para a primeira avaliação 
de notas de ferrugem (1ª av FER), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns aos três 
locais (Anhembi, ESALQ e Areão), Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), estão 
ordenadas da menor para a maior média da 1ª av FER 

 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média 
06-33 1,70 a F 2,10 a  CD  1,00 b  A  1,60 
USP 97-08.172 2,00 a DEF 2,50 a  ABCD  1,00 b  A  1,83 
06-20 2,30 a ABCDEF 2,30 a  BCD  1,00 b  A  1,87 
11-58 2,30 a BCDEF 2,30 a  BCD  1,00 b  A  1,87 
USP 11-44 2,10 b CDEF 3,10 a  ABCD  1,00 c  A  2,07 
10-52 2,50 a ABCDEF 2,80 a  ABCD  1,00 b  A  2,10 
USP 97-11.101 2,60 a ABCDEF 2,70 a  ABCD  1,00 b  A  2,10 
USP 11-08 2,40 b ABCDEF 3,30 a  ABC  1,00 c  A  2,23 
USP 02-16.071 2,70 a ABCDEF 3,00 a  ABCD  1,00 b  A  2,23 
USP 10-10 2,60 a ABCDEF 3,10 a  ABCD  1,00 b  A  2,23 
USP 11-38 2,70 a ABCDEF 3,00 a  ABCD  1,00 b  A  2,23 
BUSP - 16 - 015 2,50 a ABCDEF 3,30 a  ABCD  1,00 b  A  2,27 
USP 10-13 2,70 a ABCDEF 3,10 a  ABCD  1,00 b  A  2,27 
USP 97-10.046 2,70 a ABCDEF 3,10 a  ABCD  1,00 b  A  2,27 
USP 02-16.045 2,80 a ABCDEF 3,10 a  ABCD  1,00 b  A  2,30 
USP 09-14 2,80 a ABCDE 3,30 a  ABCD  1,00 b  A  2,37 
USP 02-16.051 3,10 a ABCD 3,10 a  ABCD  1,00 b  A  2,40 
USP 02-16.056 3,00 a ABCDE 3,20 a  ABCD  1,00 b  A  2,40 
USP 04-18.083 3,00 a ABCDE 3,30 a  ABCD  1,00 b  A  2,43 
USP 02-16.037 3,20 a ABC 3,20 a  ABCD  1,00 b  A  2,47 
USP 04-18.029 3,40 a A 3,10 a  ABCD  1,00 b  A  2,50 
10-50 3,30 a AB 3,40 a  AB  1,00 b  A  2,57 
USP 02-16.044 3,20 a ABC 3,50 a  AB  1,00 b  A  2,57 
USP 02-16.079 3,50 a A 3,20 a  ABCD  1,00 b  A  2,57 
USP 04-18.032 3,10 a ABCD 3,60 a  A  1,00 b  A  2,57 
USP 04-18.067 3,30 a AB 3,60 a  A  1,00 b  A  2,63 
Testemunhas:         
IAC-100 2,00 a EF 2,10 a  D  1,00 b  A  1,70 
BR-16 3,30 a AB 3,40 a  AB  1,00 b  A  2,57 
         
Média                   2,74                     3,03            1,00 2,26 
DMS 0,199 (experimentos) 0,317 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 50 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para a segunda avaliação 
de notas de ferrugem (2ª av FER), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns aos três 
locais (Anhembi, ESALQ e Areão), Piracicaba - SP, e dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), estão 
ordenadas da menor para a maior média da 2ª av FER 

 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média 
06-33 3,50 a C 3,60 a  D  1,00 b  A  2,70 
USP 97-08.172 4,10 a ABC 3,60 a  D  1,00 b  A  2,90 
06-20 4,10 a ABC 3,80 a  BCD  1,00 b  A  2,97 
11-58 4,60 a AB 3,80 b  CD  1,00 c  A  3,13 
10-52 4,80 a AB 3,80 b  BCD  1,00 c  A  3,20 
USP 97-11.101 4,40 a ABC 4,20 a  ABCD  1,00 b  A  3,20 
USP 02-16.056 4,80 a AB 4,40 a  ABCD  1,00 b  A  3,40 
USP 97-10.046 4,90 a AB 4,30 b  ABCD  1,00 c  A  3,40 
10-50 4,80 a AB 4,60 a  ABC  1,00 b  A  3,47 
USP 02-16.079 4,70 a AB 4,70 a  ABC  1,00 b  A  3,47 
USP 10-13 4,80 a AB 4,80 a  A  1,00 b  A  3,53 
USP 11-38 4,80 a AB 4,80 a  A  1,00 b  A  3,53 
BUSP - 16 - 015 4,90 a AB 4,70 a  ABC  1,00 b  A  3,53 
USP 11-08 4,90 a AB 4,70 a  AB  1,00 b  A  3,53 
USP 09-14 4,90 a AB 4,80 a  A  1,00 b  A  3,57 
USP 10-10 4,90 a AB 4,80 a  A  1,00 b  A  3,57 
USP 11-44 4,90 a AB 4,80 a  A  1,00 b  A  3,57 
USP 02-16.044 4,90 a AB 4,90 a  A  1,00 b  A  3,60 
USP 02-16.051 4,80 a AB 5,00 a  A  1,00 b  A  3,60 
USP 04-18.032 5,00 a A 4,80 a  A  1,00 b  A  3,60 
USP 04-18.067 5,00 a A 4,80 a  AB  1,00 b  A  3,60 
USP 04-18.083 4,80 a AB 5,00 a  A  1,00 b  A  3,60 
USP 02-16.045 5,00 a AB 4,90 a  A  1,00 b  A  3,63 
USP 02-16.071 4,90 a AB 5,00 a  A  1,00 b  A  3,63 
USP 04-18.029 4,90 a AB 5,00 a  A  1,00 b  A  3,63 
USP 02-16.037 5,00 a AB 5,00 a  A  1,00 b  A  3,67 
Testemunhas:        
IAC-100 4,00 a BC 3,60 a  D  1,00 b  A  2,87 
BR-16 4,90 a AB 5,00 a  A  1,00 b  A  3,63 
        
Média 4,72                       4,55             1,00 3,42 
DMS 0,148 (experimentos) 0,234 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 51 - Análise de variância conjunta para verificar o efeito de anos sobre os experimentos, genótipos e as 
características agronômicas avaliadas no local Anhembi - Piracicaba - SP, considerando apenas as 
linhagens e testemunhas comuns aos dois anos agrícolas 2004/05 e 2005/06, com as linhagens dispostas 
em delineamento experimental de blocos casualizados com as respectivas repetições estratificadas em 
conjuntos experimentais 

 
Quadrados médios FV GL 

APM (cm) NDM (dias) Ac (notas) a VA (notas) a PMS (g) PG (Kg.ha-1) 1ªav FER a 2ªav FER a 

Anos (Q)     1 11989,3 ** 12260,5 ** 0,3765 ** 0,031430 ns 104743,0 ** 203870069 ** 17,9786 ** 0,0090 ns 

Experimentos (E)     2 481,4 * 51,8 ** 0,1376 ** 0,087560 ** 2398,9 ** 9285771 ** 50,4929 ** 116,7455 ** 

    Q x E         2 268,6 * 427,7 ** 0,1328 ** 0,025423 ns 4378,7 ** 7568021 ** 6,6070 ** 0,4793 ** 

Genótipos (G)  27 1776,4 ** 248,1 ** 0,1579 ** 0,067335 ** 4344,0 ** 929128 ** 0,0420 ** 0,0408 ** 

    Q x G       27 137,4 * 33,8 ** 0,0518 ** 0,025351 ** 287,8 ** 381484 ** 0,0329 * 0,0107 ns 

    E x G       54 64,1 ns 9,1 ns 0,0227 ns 0,013090 ns 195,1 * 195896 ns 0,0295 * 0,0278 ** 

    Q x E x G       54 68,9 ns 8,0 ns 0,0335 * 0,012280 ns 161,6 ns 277957 ** 0,0351 ** 0,0330 ** 

Repetições (R)  / Q     3 895,6 ** 162,8 ** 0,4345 ** 0,028775 ns 1160,7 ** 1179147 ** 0,0575 * 0,0407 * 

Conjuntos (C) / R / Q   11 126,8 ns 15,9 * 0,0562 ** 0,018815 ns 545,6 ** 370510 ** 0,0174 ns 0,0221 * 

Resíduo 304 79,1  7,6  0,0226  0,011330  124,2  158553  0,0193  0,0120  

                  

CV%  12,50  2,20  10,74  5,29  8,09  13,94  9,84  6,24  

Média  71,97  126,60  1,50  3,53  141,89  2970,40  2,12  3,48  
ns; **; *: respectivamente, não significativo e significativo a 1% e a 5% de probabilidade pelo teste de F da análise de variância 
a: análise realizada com dados transformados para (x + 0,5)0,5, com x = 1 a 5 para Ac, VA, 1ª av FER e 2ª av FER 
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Tabela 52 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de 

experimentos (Controle, Derosal e Impact) e anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), pelo teste de Tukey 
(5%), para todas as características agronômicas avaliadas nas 26 linhagens e duas testemunhas comuns 
aos dois anos agrícolas, Piracicaba - SP 

 
Características 

APM (cm)  NDM (dias) 
Experimento  Experimento Ano 

Controle Derosal Impact 
Média

 
Ano 

Controle Derosal Impact 
Média

04 05 79,20 a A 78,07 a  A  76,54 a A 77,94  04 05 132,6 b A 134,2 a  A  131,1 c A 132,6 
05 06 65,27 b B 69,29 a  B  63,48 b B 66,01  05 06 119,2 b B 119,5 b  B  122,9 a B 120,6 
                       
Média 72,24 73,68 70,01 71,97  Média 125,9 126,9 127,0 126,6 

DMS 3,935 (exp) 3,293 (anos)  DMS 1,220 (exp) 1,021 (anos) 
          

 
           

 

                                             
AC (notas)  VA (notas) 

Experimento  Experimento Ano 
Controle Derosal Impact 

Média
 

Ano 
Controle Derosal Impact 

Média

04 05 1,40 a B 1,35 a  B  1,35 a A 1,37  04 05 3,45 b A 3,36 b  B  3,66 a A 3,49 
05 06 1,58 ab A 1,74 a  A  1,39 b A 1,57  05 06 3,54 a A 3,54 a  A  3,62 a A 3,57 
                       
Média 1,49 1,55 1,37 1,47  Média 3,50 3,45 3,64 3,53 

DMS 0,066 (exp) 0,056 (anos)   DMS 0,047 (exp) 0,039 (anos)  
                       
                       

PMS (g)  PG (Kg ha-1) 
Experimento  Experimento Ano 

Controle Derosal Impact 
Média

 
Ano 

Controle Derosal Impact 
Média

04 05 161,61 a A 161,81 a  A  155,14 b A 159,52  04 05 3539,6 b A 4105,7 a  A  3598,6 b A 3748,0
05 06 130,60 a B 113,93 b  B  128,28 a B 124,27  05 06 1814,4 c B 2196,7 b  B  2567,4 a B 2192,8
                       
Média 146,11 137,87 141,71 141,89  Média 2677,0 3151,2 3083,0 2970,4

DMS 4,930 (exp) 4,126 (anos)   DMS 176,12 (exp) 147,39 (anos)  
                       
                       

1ª av. notas FER  2ª av. notas FER 
Experimento  Experimento Ano 

Controle Derosal Impact 
Média

 
Ano 

Controle Derosal Impact 
Média

04 05 1,56 a B 1,36 b  B  1,00 c A 1,31  04 05 4,96 a A 4,45 b  B  1,00 c A 3,47 
05 06 3,27 b A 4,49 a  A  1,00 c A 2,92  05 06 4,54 b B 5,00 a  A  1,00 c A 3,51 
                       
Média 2,41 2,93 1,00 2,11  Média 4,75 4,73 1,00 3,49 

DMS 0,061 (exp) 0,051 (anos)    DMS 0,048 (exp) 0,040 (anos)   
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal e maiúsculas na vertical, considerando cada característica separadamente, não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 53 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), para a altura de plantas na maturidade (APM), 
pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi em Piracicaba - SP, e aos 
dois anos agrícolas, estão ordenadas da maior para a menor média de APM 

 
Ano agrícola Genótipos 

2004/05 2005/06 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média 
USP 97-11.101 125,7 a A  111,4 b A 118,5 
USP 04-18.067 106,0 a B  79,7 b B 92,9 
USP 04-18.083 95,2 a BC  72,5 b BCD 83,8 
10-50 81,8 a CDEF  80,3 a B 81,0 
10-52 85,7 a CDE  76,4 a BC 81,0 
USP 97-08.172 87,7 a BCD  73,1 b BCD 80,4 
06-33 84,0 a CDE  76,4 a BC 80,2 
06-20 85,7 a CDE  74,2 b BC 79,9 
USP 04-18.029 73,6 a DEF  71,4 a BCD 72,5 
11-58 77,3 a CDEF  66,9 b BCDE 72,1 
USP 02-16.044 74,2 a DEF  64,7 a BCDEF 69,5 
BUSP - 16 - 015 68,8 a DEF  69,2 a BCDE 69,0 
USP 10-10 71,6 a DEF  65,3 a BCDEF 68,4 
USP 11-38 70,8 a DEF  64,2 a BCDEF 67,5 
USP 11-08 75,2 a DEF  59,7 b CDEFG 67,4 
USP 97-10.046 71,1 a DEF  63,1 a BCDEFG 67,1 
USP 10-13 71,1 a DEF  61,4 a BCDEFG 66,2 
USP 02-16.045 73,8 a DEF  58,6 b CDEFG 66,2 
USP 04-18.032 75,2 a DEF  54,2 b DEFG 64,7 
USP 02-16.056 69,8 a DEF  57,5 b CDEFG 63,6 
USP 09-14 64,1 a F  63,1 a BCDEFG 63,6 
USP 02-16.071 74,6 a DEF  51,9 b EFG 63,3 
USP 11-44 64,6 a F  58,6 a CDEFG 61,6 
USP 02-16.051 67,2 a EF  54,2 b DEFG 60,7 
USP 02-16.079 71,9 a DEF  44,7 b G 58,3 
USP 02-16.037 63,5 a F  47,5 b FG 55,5 
Testemunhas:     
IAC-100 80,0 a CDEF  66,4 b BCDEF 73,2 
BR-16 72,4 a DEF  61,9 b BCDEFG 67,2 
     
Média 77,9                             66,0 71,97 
DMS 10,059 (anos) 19,065 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 54 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), para o acamamento (Ac), pelo teste de Tukey 
(5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi em Piracicaba - SP, e aos dois anos agrícolas, 
estão ordenadas da menor para a maior média de Ac 

 
Ano agrícola Genótipos 

               2004/05              2005/06 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média 
USP 11-38 1,00 a  E  1,10 a E 1,05 
USP 10-10 1,00 a  E  1,15 a DE 1,08 
USP 09-14 1,00 a  CDE  1,21 a CDE 1,10 
USP 97-10.046 1,00 a  DE  1,21 a CDE 1,10 
USP 11-44 1,00 a  E  1,26 a CDE 1,13 
USP 11-08 1,15 a  CDE  1,15 a DE 1,15 
USP 10-13 1,00 a  CDE  1,32 a BCDE 1,16 
USP 02-16.051 1,32 a  BCDE  1,07 a E 1,19 
BUSP - 16 - 015 1,00 b  E  1,46 a BCDE 1,23 
USP 02-16.045 1,15 a  CDE  1,40 a BCDE 1,28 
06-33 1,00 b  CDE  1,71 a BCDE 1,35 
USP 04-18.032 1,73 a  ABCD  1,07 b E 1,40 
11-58 1,23 a  CDE  1,60 a BCDE 1,42 
USP 97-08.172 1,15 b  CDE  1,68 a BCDE 1,42 
USP 02-16.037 1,73 a  ABCD  1,13 b DE 1,43 
USP 02-16.056 1,40 a  BCDE  1,57 a BCDE 1,48 
USP 02-16.071 1,40 a  BCDE  1,57 a BCDE 1,48 
USP 04-18.029 1,40 a  BCDE  1,90 a ABCDE 1,65 
10-52 1,57 a  ABCDE  1,76 a ABCDE 1,67 
USP 02-16.079 1,65 a  ABCDE  1,68 a BCDE 1,67 
06-20 1,65 a  ABCDE  1,71 a ABCDE 1,68 
10-50 1,57 b  ABCDE  2,15 a ABC 1,86 
USP 04-18.067 1,90 a  ABC  2,07 a ABCD 1,98 
USP 04-18.083 2,23 a  AB  1,85 a ABCDE 2,04 
USP 02-16.044 1,65 b  ABCDE  2,79 a A 2,22 
USP 97-11.101 2,40 a  A  2,26 a AB 2,33 
Testemunhas:      
BR-16 1,50 a  ABCDE  1,28 a CDE 1,39 
IAC-100 1,38 a  BCDE  1,86 a ABCDE 1,62 
      
Média                      1,40                        1,57 1,48 
DMS               0,170 (anos)              0,322 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 55 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), para o valor agronômico (VA), pelo teste de 
Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi em Piracicaba - SP, e aos dois anos 
agrícolas, estão ordenadas da maior para a menor média de VA 

 

Ano agrícola Genótipos 
2004/05 2005/06 

Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média 
USP 97-08.172 4,01 a  A  3,93 a A 3,97 
06-20 3,72 a  ABCD  3,96 a A 3,84 
BUSP - 16 - 015 3,76 a  ABCD  3,79 a A 3,77 
USP 97-10.046 3,67 a  ABC  3,70 a AB 3,69 
USP 11-44 3,84 a  ABCDE  3,54 a A 3,69 
USP 09-14 3,90 a  AB  3,43 a AB 3,66 
06-33 3,80 a  ABCD  3,51 a AB 3,65 
USP 04-18.032 3,34 b  ABCDE  3,95 a A 3,65 
USP 11-38 3,66 a  ABCDE  3,60 a A 3,63 
USP 10-10 3,66 a  ABCDE  3,54 a AB 3,60 
USP 02-16.051 3,74 b  ABCDE  3,39 a A 3,57 
USP 04-18.083 3,25 a  ABCD  3,90 a AB 3,57 
USP 02-16.079 3,50 a  ABCDE  3,61 a A 3,55 
USP 04-18.029 3,76 a  ABCD  3,27 b AB 3,51 
USP 02-16.045 3,50 a  ABCDE  3,50 a AB 3,50 
10-50 3,47 a  ABCDE  3,54 a AB 3,50 
USP 02-16.037 3,50 b  ABCDE  3,37 a A 3,44 
USP 10-13 3,10 a  ABCDE  3,78 a AB 3,44 
USP 11-08 3,30 a  ABCDE  3,53 a AB 3,42 
USP 02-16.044 3,33 a  ABCDE  3,33 a AB 3,33 
USP 02-16.071 3,08 b  BCDE  3,55 a AB 3,32 
USP 04-18.067 3,42 a  ABCDE  3,16 a AB 3,29 
10-52 2,91 b  DE  3,53 a AB 3,22 
USP 02-16.056 2,92 b  DE  3,51 a AB 3,21 
11-58 2,82 a  E  3,20 a AB 3,01 
USP 97-11.101 2,97 a  CDE  2,69 a B 2,83 
Testemunhas:       
BR-16 3,86 a  ABC  3,86 a A 3,86 
IAC-100 3,64 a  ABCDE  3,88 a A 3,76 

      
Média                            3,48                            3,56 3,52 
DMS                        0,120 (anos)     0,288 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 56 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), para o número de dias para a maturidade 
(NDM), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi em Piracicaba - 
SP, e aos dois anos agrícolas, estão identificadas pela ordem (OR) do NDM dentro de cada ano agrícola e 
na média geral 

 

Ano agrícola Genótipos 
2004/05 2005/06 

Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR
USP 02-16.037 121,9 1 a  J  115,4 2 b HI 118,7 1
USP 04-18.067 123,4 2 a  IJ  116,7 4 b GHI 120,0 2
USP 02-16.079 125,7 3 a  HIJ  114,8 1 b I 120,2 3
USP 04-18.083 125,9 4 a  HIJ  118,6 9 b FGHI 122,2 4
USP 04-18.032 128,4 6 a  GHI  116,6 3 b GHI 122,5 5
USP 02-16.044 128,7 7 a  GHI  117,0 5 b GHI 122,8 6
USP 02-16.045 129,3 9 a  FGH  117,9 6 b FGHI 123,6 7
USP 02-16.051 128,2 5 a  GHI  119,1 13 b FGHI 123,7 8
USP 04-18.029 128,7 8 a  GHI  120,1 16 b EFGHI 124,4 9
USP 11-44 133,2 14 a  EFG  118,1 7 b FGHI 125,7 10
USP 10-13 133,6 16 a  DEFG  118,3 8 b FGHI 126,0 11
USP 02-16.071 132,9 10 a  EFG  119,0 12 b FGHI 126,0 12
USP 10-10 133,1 13 a  EFG  119,7 14 b EFGHI 126,4 13
USP 97-10.046 132,9 11 a  EFG  120,0 15 b EFGHI 126,5 14
USP 09-14 133,1 12 a  EFG  120,3 17 b EFGHI 126,7 15
USP 11-38 134,6 18 a  CDEF  118,9 11 b FGHI 126,7 16
BUSP - 16 - 015 133,5 15 a  EFG  121,0 20 b EFGH 127,2 17
USP 11-08 133,9 17 a  CDEFG  120,9 18 b EFGH 127,4 18
USP 02-16.056 136,9 20 a  BCDE  118,7 10 b FGHI 127,8 19
10-50 137,4 21 a  ABCDE  120,9 19 b EFGH 129,1 20
USP 97-08.172 135,7 19 a  CDE  123,0 21 b CDEF 129,3 21
10-52 138,0 22 a  ABCDE  127,3 23 b BCD 132,7 22
USP 97-11.101 141,6 25 a  AB  125,4 22 b BCDE 133,5 23
06-20 139,4 23 a  ABCD  127,7 24 b ABC 133,5 24
11-58 139,7 24 a  ABC  129,2 25 b AB 134,4 25
06-33 143,2 26 a  A  133,3 26 b A 138,2 26
Testemunhas:      
BR-16 123,2 1 a  IJ  115,9 1 b GHI 119,6 1
IAC-100 137,4 2 a  ABCDE  121,7 2 b DEFG 129,5 2
       
Média 132,6 120,6                 126,6 
DMS 3,118 (anos) 5,910 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 57 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), para o peso de mil sementes (PMS), pelo teste 
de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi em Piracicaba - SP, e aos dois anos 
agrícolas, estão identificadas pela ordem (OR) do PMS dentro de cada ano agrícola e na média geral 

 

Ano agrícola Genótipos 
2004/05 2005/06 

Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR
10-50 189,6 1 a A  131,6 8 b ABCDEF 160,6 1
06-20 180,0 3 a ABC  140,5 4 b ABCD 160,2 2
USP 04-18.029 172,7 4 a ABCD  143,1 1 b A 157,9 3
USP 02-16.045 171,9 5 a ABCD  141,8 3 b ABC 156,9 4
USP 04-18.083 159,6 13 a BCDEF 142,3 2 b AB 151,0 5
USP 02-16.037 163,4 9 a BCDEF 138,2 5 b ABCDE 150,8 6
11-58 181,5 2 a AB  119,8 18 b ABCDEFGH 150,7 7
06-33 170,7 6 a ABCD  126,5 11 b ABCDEFG 148,6 8
USP 02-16.051 164,8 8 a BCDEF 130,5 10 b ABCDEFG 147,6 9
USP 04-18.067 158,5 16 a BCDEF 134,2 7 b ABCDEF 146,3 10
USP 02-16.079 161,2 10 a BCDEF 130,8 9 b ABCDEFG 146,0 11
USP 04-18.032 154,1 22 a DEF  135,3 6 b ABCDEF 144,8 12
USP 02-16.056 160,7 11 a BCDEF 124,9 12 b ABCDEFGH 142,8 13
BUSP - 16-015 157,9 17 a BCDEF 124,2 13 b ABCDEFGH 141,1 14
USP 11-38 157,3 20 a CDEF  124,2 14 b ABCDEFGH 140,8 15
USP 97-10.046 157,5 18 a CDEF  123,9 15 b ABCDEFGH 140,7 16
USP 10-10 160,7 12 a BCDEF 118,0 21 b CDEFGH 139,3 17
USP 11-08 158,8 15 a BCDEF 119,5 19 b ABCDEFGH 139,2 18
USP 09-14 159,1 14 a BCDEF 117,1 22 b DEFGH 138,1 19
10-52 169,1 7 a ABCDE 107,0 25 b GH 138,1 20
USP 11-44 157,4 19 a CDEF  115,2 23 b EFGH 136,3 21
USP 10-13 151,8 23 a DEF  118,6 20 b BCDEFGH 135,2 22
USP 02-16.071 146,7 24 a EF  121,0 16 b ABCDEFGH 133,8 23
USP 97-11.101 154,4 21 a DEF  112,1 24 b FGH 133,2 24
USP 02-16.044 144,9 25 a FG  120,7 17 b ABCDEFGH 132,8 25
USP 97-08.172 121,8 26 a GH  102,2 26 b HI 112,0 26
Testemunhas:        
BR-16 160,5 1 a BCDEF 136,6 1 b ABCDE 148,6 1
IAC-100 120,0 2 a H  79,7 2 b I 99,8 2
        
Média 159,5 124,2 141,9 
DMS 12,605 (anos) 23,890 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 58 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), para produtividade de grãos (PG em kg.ha-1), 
pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi em Piracicaba - SP, e aos 
dois anos agrícolas, estão identificadas pela ordem (OR) da PG dentro de cada ano agrícola e na média 
geral 

 
Ano agrícola Genótipos 

2004/05 2005/06 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR
USP 11-38 4280,8 3 a ABC  2609,6 2 b A 3445,2 1
BUSP - 16 - 015 4365,4 1 a A  2452,6 7 b ABC 3409,0 2
USP 97-10.046 4216,3 4 a ABCD  2469,0 5 b ABC 3342,7 3
USP 09-14 4297,5 2 a AB  2384,6 9 b ABCD 3341,1 4
USP 10-13 4143,3 6 a ABCDE  2455,7 6 b ABC 3299,5 5
USP 11-08 4045,4 8 a ABCDEFG  2519,6 3 b AB 3282,5 6
USP 11-44 4195,4 5 a ABCD  2359,0 10 b ABCD 3277,2 7
USP 02-16.045 3810,0 11 a ABCDEFG  2676,5 1 b A 3243,3 8
USP 10-10 3770,4 12 a ABCDEFG  2446,8 8 b ABC 3108,6 9
USP 02-16.051 3860,0 10 a ABCDEFG  2183,2 15 b ABCD 3021,6 10
USP 04-18.032 4077,7 7 a ABCDEF  1931,5 22 b ABCD 3004,6 11
USP 04-18.029 3732,9 15 a ABCDEFG  2274,9 11 b ABCD 3003,9 12
USP 02-16.044 3997,5 9 a ABCDEFG  1961,5 21 b ABCD 2979,5 13
06-33 3748,5 13 a ABCDEFG  2186,8 14 b ABCD 2967,7 14
06-20 3372,5 23 a DEFG  2516,8 4 b ABC 2944,7 15
10-52 3621,5 17 a ABCDEFG  2236,3 13 b ABCD 2928,9 16
USP 02-16.056 3737,1 14 a ABCDEFG  2093,8 19 b ABCD 2915,5 17
USP 02-16.037 3492,3 20 a BCDEFG  2266,0 12 b ABCD 2879,2 18
11-58 3611,0 18 a ABCDEFG  2126,3 18 b ABCD 2868,7 19
USP 97-08.172 3439,2 21 a CDEFG  2148,8 17 b ABCD 2794,0 20
10-50 3418,3 22 a DEFG  2072,4 20 b ABCD 2745,4 21
USP 97-11.101 3251,7 26 a FG  2159,0 16 b ABCD 2705,4 22
USP 02-16.079 3697,5 16 a ABCDEFG  1550,4 26 b D 2624,0 23
USP 02-16.071 3582,9 19 a ABCDEFG  1663,8 25 b CD 2623,4 24
USP 04-18.067 3290,2 24 a EFG  1695,4 23 b BCD 2492,8 25
USP 04-18.083 3259,0 25 a FG  1683,2 24 b BCD 2471,1 26
Testemunhas:      
IAC-100 3427,9 1 a CDEFG  2213,9 1 b ABCD 2820,9 1
BR-16 3200,4 2 a G  2062,5 2 b ABCD 2631,5 2
        
Média 3748,0 2192,9 2970,4 
DMS 450,3 (anos) 853,4 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 59 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), para a primeira avaliação de notas de 
ferrugem (1ª av FER), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi 
em Piracicaba - SP, e aos dois anos agrícolas, estão ordenadas da menor para a maior média da 1ª av FER 

 

Ano agrícola Genótipos 
              2004/05                            2005/06 

Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média 
06-33 1,36 b  A  1,86 a C 1,61 
USP 97-08.172 1,36 b  A  2,25 a BC 1,81 
06-20 1,33 b  A  2,52 a ABC 1,93 
11-58 1,33 b  A  2,58 a ABC 1,96 
USP 02-16.071 1,33 b  A  2,69 a ABC 2,01 
USP 97-11.101 1,33 b  A  2,75 a ABC 2,04 
10-52 1,33 b  A  2,86 a ABC 2,09 
BUSP - 16 - 015 1,36 b  A  2,86 a ABC 2,11 
USP 11-38 1,33 b  A  2,91 a ABC 2,12 
USP 02-16.051 1,33 b  A  2,97 a ABC 2,15 
USP 02-16.045 1,33 b  A  3,02 a AB 2,18 
USP 09-14 1,41 b  A  2,97 a ABC 2,19 
USP 04-18.029 1,36 b  A  3,02 a AB 2,19 
USP 04-18.083 1,49 b  A  2,91 a ABC 2,20 
USP 11-08 1,33 b  A  3,08 a AB 2,21 
USP 11-44 1,33 b  A  3,08 a AB 2,21 
USP 02-16.079 1,33 b  A  3,14 a AB 2,23 
USP 10-10 1,41 b  A  3,08 a AB 2,24 
USP 97-10.046 1,33 b  A  3,19 a AB 2,26 
USP 04-18.032 1,41 b  A  3,14 a AB 2,27 
USP 04-18.067 1,41 b  A  3,14 a AB 2,27 
USP 02-16.044 1,33 b  A  3,25 a AB 2,29 
USP 02-16.037 1,49 b  A  3,14 a AB 2,31 
USP 10-13 1,33 b  A  3,30 a AB 2,32 
USP 02-16.056 1,74 b  A  2,91 a ABC 2,33 
10-50 1,33 b  A  3,52 a A 2,43 
Testemunhas:     
IAC-100 1,33 b  A  2,36 a ABC 1,84 
BR-16 1,33 b  A  3,19 a AB 2,26 
     
Média                 1,37                                    2,92 2,12 
DMS 0,157 (anos) 0,298 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 60 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em dois anos agrícolas (2004/05 e 2005/06), para a segunda avaliação de notas de ferrugem 
(2ª av FER), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi em 
Piracicaba - SP, e aos dois anos agrícolas, estão ordenadas da menor para a maior média da 2ª av FER 

 
Ano agrícola Genótipos 

2004/05 2005/06 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média 
USP 97-08.172 2,89 a  B  3,05 a A 2,97 
06-33 3,14 a  AB  2,94 a A 3,04 
06-20 3,35 a  AB  2,94 a A 3,14 
USP 02-16.079 3,22 a  AB  3,50 a A 3,36 
10-52 3,14 a  AB  3,61 a A 3,37 
USP 97-11.101 3,51 a  AB  3,27 a A 3,39 
BUSP - 16 - 015 3,22 a  AB  3,61 a A 3,41 
USP 11-38 3,39 a  AB  3,61 a A 3,50 
USP 97-10.046 3,39 a  AB  3,61 a A 3,50 
10-50 3,51 a  AB  3,50 a A 3,51 
USP 02-16.056 3,31 a  AB  3,72 a A 3,51 
USP 02-16.044 3,47 a  AB  3,61 a A 3,54 
USP 10-13 3,47 a  AB  3,61 a A 3,54 
USP 04-18.067 3,39 a  AB  3,72 a A 3,55 
USP 11-08 3,51 a  AB  3,61 a A 3,56 
USP 02-16.051 3,64 a  AB  3,50 a A 3,57 
11-58 3,56 a  AB  3,61 a A 3,58 
USP 04-18.032 3,47 a  AB  3,72 a A 3,60 
USP 02-16.071 3,64 a  AB  3,61 a A 3,62 
USP 09-14 3,64 a  AB  3,61 a A 3,62 
USP 10-10 3,64 a  AB  3,61 a A 3,62 
USP 11-44 3,64 a  AB  3,61 a A 3,62 
USP 04-18.029 3,72 a  AB  3,61 a A 3,66 
USP 04-18.083 3,89 a  A  3,50 a A 3,69 
USP 02-16.045 3,72 a  AB  3,72 a A 3,72 
USP 02-16.037 3,89 a  A  3,72 a A 3,80 
Testemunhas:      
IAC-100 3,18 a  AB  3,00 a A 3,09 
BR-16 3,60 a  AB  3,55 a A 3,57 
      
Média        3,47                   3,51  3,49 
DMS         0,124 (anos)                   0,235 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 61 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para a altura de plantas 
na maturidade (APM), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi 
em Piracicaba - SP, e aos dois anos agrícolas, estão ordenadas da maior para a menor média de APM 

 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média 
USP 97-11.101 121,0 a A 120,2 a  A  114,4 a  A  118,5 
USP 04-18.067 90,2 a BC 92,3 a  B  96,1 a  AB  92,9 
USP 04-18.083 90,6 a B 79,8 a  BCDE  81,1 a  BC  83,8 
10-50 82,5 a BCD 82,9 a  BCD  77,7 a  BCD  81,1 
10-52 81,9 a BCD 84,4 a  BCD  76,9 a  BCD  81,0 
USP 97-08.172 80,0 a BCD 85,6 a  BC  75,6 a  BCD  80,4 
06-33 79,8 a BCD 84,4 a  BCD  76,4 a  BCD  80,2 
06-20 75,6 a BCDE 85,2 a  BCD  78,9 a  BCD  79,9 
USP 04-18.029 72,9 a BCDE 74,8 a  BCDEF  69,8 a  CD  72,5 
11-58 70,6 a BCDE 76,4 a  BCDEF  69,4 a  CD  72,1 
USP 02-16.044 66,4 a DE 71,4 a  BCDEF  70,6 a  CD  69,5 
BUSP - 16-015 64,0 a DE 74,4 a  BCDEF  68,5 a  CD  69,0 
USP 10-10 73,2 a BCDE 69,3 a  BCDEF  62,8 a  CD  68,4 
USP 11-38 69,5 a BCDE 71,3 a  BCDEF  61,6 a  CD  67,5 
USP 11-08 70,2 a BCDE 68,6 a  CDEF  63,5 a  CD  67,4 
USP 97-10.046 65,2 a DE 71,6 a  BCDEF  64,4 a  CD  67,1 
USP 10-13 64,4 a DE 72,7 a  BCDEF  61,6 a  CD  66,2 
USP 02-16.045 64,4 a DE 62,3 a  CDEF  71,8 a  CD  66,2 
USP 04-18.032 67,3 a BCDE 65,2 a  CDEF  61,5 a  CD  64,7 
USP 02-16.056 66,1 a DE 64,6 a  CDEF  60,2 a  CD  63,6 
USP 09-14 67,2 a CDE 62,0 a  DEF  61,6 a  CD  63,6 
USP 02-16.071 64,3 a DE 58,3 a  EF  67,3 a  CD  63,3 
USP 11-44 62,8 a DE 65,4 a  CDEF  56,6 a  D  61,6 
USP 02-16.051 59,9 a DE 62,8 a  CDEF  59,4 a  CD  60,7 
USP 02-16.079 54,6 a E 61,8 a  DEF  58,5 a  CD  58,3 
USP 02-16.037 54,8 a E 53,1 a  F  58,6 a  CD  55,5 
Testemunhas:          
IAC-100 76,0 a BCDE 73,7 a  BCDEF  69,8 a  CD  73,2 
BR-16 67,0 a CDE 68,3 a  CDEF  66,1 a  CD  67,2 
          
Média 72,2 73,7 70,0 71,97 
DMS 14,722 (experimentos) 23,350 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 62 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para o acamamento (Ac), 
pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi em Piracicaba - SP, e aos 
dois anos agrícolas, estão ordenadas da menor para a maior média de Ac 

 
Experimentos Genótipos 

                 Controle        Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média 
USP 11-38 1,00 a CD 1,00 a B  1,01 a BC  1,00 
USP 10-10 1,00 a CD 1,10 a AB  1,00 a C  1,05 
USP 11-44 1,01 a BCD 1,18 a AB  1,00 a C  1,10 
USP 97-10.046 1,10 a BCD 1,14 a AB  1,00 a C  1,12 
USP 09-14 1,00 a CD 1,18 a AB  1,18 a ABC  1,09 
BUSP - 16 - 015 1,00 a D 1,47 a AB  1,05 a BC  1,24 
USP 10-13 1,22 a BCD 1,18 a AB  1,05 a BC  1,20 
USP 11-08 1,10 a BCD 1,18 a AB  1,18 a ABC  1,14 
USP 02-16.051 1,00 a D 1,30 a AB  1,39 a ABC  1,15 
USP 02-16.045 1,22 a BCD 1,22 a AB  1,39 a ABC  1,22 
06-33 1,51 a ABCD 1,51 a AB  1,01 a BC  1,51 
USP 04-18.032 1,76 a ABCD 1,10 a AB  1,35 a ABC  1,43 
11-58 1,51 a ABCD 1,64 a AB  1,10 a ABC  1,58 
USP 97-08.172 1,47 a ABCD 1,64 a AB  1,14 a ABC  1,55 
USP 02-16.037 1,51 a ABCD 1,60 a AB  1,18 a ABC  1,55 
USP 02-16.071 1,39 a ABCD 1,60 a AB  1,47 a ABC  1,49 
USP 02-16.056 1,80 a ABCD 1,43 a AB  1,22 a ABC  1,62 
USP 04-18.029 1,55 a ABCD 1,76 a AB  1,64 a ABC  1,66 
10-52 2,05 a ABC 1,39 a AB  1,55 a ABC  1,72 
USP 02-16.079 1,64 a ABCD 1,80 a AB  1,55 a ABC  1,72 
06-20 1,85 ab ABCD 2,01 a AB  1,18 b ABC  1,93 
10-50 1,80 a ABCD 2,10 a A  1,68 a ABC  1,95 
USP 04-18.067 2,10 a AB 2,10 a A  1,76 a ABC  2,10 
USP 04-18.083 1,76 a ABCD 2,18 a A  2,18 a AB  1,97 
USP 02-16.044 2,14 a AB 2,22 a A  2,30 a A  2,18 
USP 97-11.101 2,55 a A 2,22 a A  2,22 a A  2,39 
Testemunhas:          
BR-16 1,37 a ABCD 1,46 a AB  1,34 a ABC  1,41 
IAC-100 1,67 a ABCD 1,72 a AB  1,48 a ABC  1,69 
          
Média 1,50 1,55 1,38 1,53 
DMS 0,248 (experimentos) 0,394 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 63 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para o valor agronômico 
(VA), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi em Piracicaba - 
SP, e aos dois anos agrícolas, estão ordenadas da maior para a menor média de VA 

 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média 
USP 97-08.172 3,90 a A 3,99 a A  4,03 a A  3,97 
06-20 3,72 a A 3,74 a A  4,07 a A  3,84 
BUSP - 16 - 015 3,66 a AB 3,62 a A  4,04 a A  3,77 
USP 11-44 3,63 a AB 3,55 a A  3,88 a AB  3,69 
USP 97-10.046 3,80 a A 3,55 a A  3,71 a AB  3,69 
USP 09-14 3,88   ab A 3,18 b A  3,94 a AB  3,67 
06-33 3,60   ab AB 3,32 b A  4,06 a A  3,66 
USP 04-18.032 3,49 a AB 3,53 a A  3,92 a AB  3,64 
USP 11-38 3,80 a A 3,42 a A  3,67 a AB  3,63 
USP 10-10 3,97 a A 3,26 a A  3,59 a AB  3,61 
USP 04-18.083 3,32 a AB 3,98 a A  3,41 a AB  3,57 
USP 02-16.051 3,57 a AB 3,52 a A  3,61 a AB  3,57 
USP 02-16.079 3,36 a AB 3,45 a A  3,87 a AB  3,56 
USP 04-18.029 3,41 a AB 3,35 a A  3,78 a AB  3,51 
USP 02-16.045 3,49 a AB 3,83 a A  3,20 a AB  3,51 
10-50 3,49 a AB 3,24 a A  3,78 a AB  3,50 
USP 10-13 3,47 a AB 3,34 a A  3,51 a AB  3,44 
USP 02-16.037 3,25 a AB 3,48 a A  3,58 a AB  3,43 
USP 11-08 3,68 a AB 3,28 a A  3,28 a AB  3,42 
USP 02-16.044 3,28 a AB 3,44 a A  3,28 a AB  3,33 
USP 02-16.071 3,22 a AB 3,11 a A  3,61 a AB  3,31 
USP 04-18.067 3,00 a AB 3,40 a A  3,49 a AB  3,29 
10-52 3,16 a AB 3,20 a A  3,28 a AB  3,21 
USP 02-16.056 3,20 a AB 3,15 a A  3,28 a AB  3,21 
11-58 3,03 a AB 3,04 a A  2,96 a AB  3,01 
USP 97-11.101 2,64 a B 2,95 a A  2,90 a B  2,83 
Testemunhas:                
IAC-100 3,90 a AB 3,73 a A  3,95 a AB  3,86 
BR-16 3,69 a A 3,59 a A  4,00 a AB  3,76 
                    

Média 3,49 3,44 3,63 3,52 
DMS 0,176 (experimentos) 0,279 (genótipos)   
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
 



 

 

209

 

Tabela 64 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para número de dias para 
a maturidade (NDM), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi em 
Piracicaba - SP, e aos dois anos agrícolas, estão identificadas pela ordem (OR) do NDM dentro de cada 
experimento e na média geral 

 
Experimentos Genótipos 

          Controle              Derosal              Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR
USP 02-16.037 117,4 1 a I 118,8 1 a  K  119,8 1 a  K  118,7 1
USP 04-18.067 120,3 2 a GHI 119,8 3 a  IJK  120,0 2 a  K  120,0 2
USP 02-16.079 120,5 3 a GHI 119,5 2 a  JK  120,6 3 a  JK  120,2 3
USP 04-18.083 123,3 5 a FGHI 121,7 4 a  HIJK  121,8 6 a  GHIJK  122,2 4
USP 04-18.032 120,8 4 a GHI 123,3 6 a  FGHIJK  123,3 8 a  EFGHIJK  122,5 5
USP 02-16.044 124,6 9 a EFGHI 123,0 5 a  GHIJK  120,8 4 a  JK  122,8 6
USP 02-16.045 125,0 12 a DEFGH 124,9 8 a  FGHIJK  121,0 5 a  IJK  123,6 7
USP 02-16.051 124,3 8 a FGHI 124,5 7 a  FGHIJK  122,2 7 a  FGHIJK  123,7 8
USP 04-18.029 123,5 6 a FGHI 125,1 9 a  EFGHIJK  124,5 9 a  DEFGHIJK  124,4 9
USP 11-44 126,0 17 a CDEFG 126,2 11 a  DEFGHIJ  124,8 10 a  DEFGHIJK  125,7 10
USP 10-13 124,6 10 a EFGHI 126,9 15 a  DEFGHI  126,3 12 a  DEFGHIJK  125,9 11
USP 02-16.071 125,8 15 a CDEFG 126,1 10 a  DEFGHIJ  125,9 11 a  DEFGHIJK  126,0 12
USP 10-10 125,1 13 a CDEFGH 126,4 12 a  DEFGHIJ  127,6 15 a  CDEFGHIJ  126,4 13
USP 97-10.046 123,6 7 a FGHI 127,7 18 a  CDEFGH  128,1 16 a  CDEFGHI  126,5 14
USP 09-14 124,8 11 a EFGH 126,8 14 a  DEFGHI  128,5 18 a  BCDEFGH  126,7 15
USP 11-38 126,1 18 a CDEFG 127,2 16 a  CDEFGH  126,9 13 a  CDEFGHIJK  126,7 16
BUSP - 16 - 015 125,5 14 a CDEFG 127,5 17 a  CDEFGH  128,8 19 a  BCDEFG  127,2 17
USP 11-08 125,9 16 a CDEFG 126,7 13 a  DEFGHI  129,6 20 a  BCDE  127,4 18
USP 02-16.056 126,8 20 a CDEFG 129,0 19 a  BCDEFG  127,5 14 a  CDEFGHIJ  127,8 19
10-50 126,6 19 b CDEFG 129,2 20 ab BCDEFG  131,6 21 a  BCD  129,1 20
USP 97-08.172 129,8 21 a BCDEF 130,0 21 a  BCDEFG  128,2 17 a  CDEFGH  129,3 21
10-52 131,7 22 a ABCDE 132,4 22 a  ABCDE  133,9 23 a  ABC  132,7 22
USP 97-11.101 132,3 24 a ABC 134,2 24 a  ABC  134,0 24 a  ABC  133,5 23
06-20 134,1 25 a AB 132,6 23 a  ABCD  133,9 22 a  ABC  133,5 24
11-58 132,2 23 a ABCD 135,4 25 a  AB  135,7 25 a  AB  134,4 25
06-33 137,1 26 a A 137,5 26 a  A  140,1 26 a  A  138,2 26
Testemunhas:        
BR-16 118,0 1 a HI 119,2 1 a  JK  121,5 1 a  HIJK  119,6 1
IAC-100 128,8 2 a BCDEF 130,5 2 a  ABCDEF  129,4 2 a  BCDEF  129,5 2
        
Média 125,9 126,9 127,0 126,6 
DMS 4,564 (experimentos) 7,238 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 65 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para o peso de mil 
sementes (PMS), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi em 
Piracicaba - SP, e aos dois anos agrícolas, estão identificadas pela ordem (OR) do PMS dentro de cada 
experimento e na média geral 

 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR
10-50 158,9 7 a ABC 163,0 1 a A  159,8 2 a AB  160,6 1
06-20 159,7 6 a ABC 161,5 2 a AB  159,5 3 a AB  160,2 2
USP 04-18.029 164,3 3 a ABC 154,4 3 a ABC  155,0 4 a ABC  157,9 3
USP 02-16.045 167,1 2 a AB 152,5 4 a ABC  151,0 7 a ABC  156,9 4
USP 04-18.083 157,7 8 a ABC 140,5 11 a ABC  154,6 5 a ABC  151,0 5
USP 02-16.037 160,3 4 a ABC 145,0 6 a ABC  147,1 9 a ABC  150,8 6
11-58 146,7 13 a ABCD 152,2 5 a ABC  153,1 6 a ABC  150,7 7
06-33 142,3 15 b ABCD 140,8 10 b ABC  162,7 1 a A  148,6 8
USP 02-16.051 167,7 1 a A 136,5 15 b ABC  138,7 19 b ABC  147,6 9
USP 04-18.067 159,8 5 a ABC 135,8 18 b ABCD  143,4 12   ab ABC  146,3 10
USP 02-16.079 151,1 11 a ABCD 144,0 7 a ABC  142,8 14 a ABC  146,0 11
USP 04-18.032 152,9 9 a ABCD 136,0 14 a ABC  144,6 11 a ABC  144,7 12
USP 02-16.056 147,9 12 a ABCD 138,6 12 a ABC  141,9 15 a ABC  142,8 13
BUSP - 16-015 151,2 10 a ABCD 132,1 21 b CD  139,9 18   ab ABC  141,1 14
USP 11-38 141,1 16 a ABCD 144,0 8 a ABC  137,2 21 a ABC  140,8 15
USP 97-10.046 137,3 22 a CD 135,8 17 a ABCD  149,0 8 a ABC  140,7 16
USP 10-10 138,5 19 a BCD 133,3 20 a BCD  146,2 10 a ABC  139,3 17
USP 11-08 137,9 21 a CD 141,1 9 a ABC  138,6 20 a ABC  139,2 18
USP 09-14 135,3 25 a CD 137,4 13 a ABC  141,6 16 a ABC  138,1 19
10-52 136,5 23 a CD 134,6 19 a ABCD  143,1 13 a ABC  138,1 20
USP 11-44 138,3 20 a BCD 129,9 22 a CD  140,7 17 a ABC  136,3 21
USP 10-13 135,8 24 a CD 135,8 16 a ABCD  134,0 22 a ABC  135,2 22
USP 02-16.071 144,5 14 a ABCD 127,4 25 a CDE  129,5 25 a CD  133,8 23
USP 97-11.101 139,1 17 a ABCD 127,8 24 a CDE  132,8 23 a BCD  133,2 24
USP 02-16.044 139,1 18 a ABCD 128,7 23 a CD  130,6 24 a BCD  132,8 25
USP 97-08.172 125,0 26 a DE 107,0 26   ab DE  104,1 26 b DE  112,0 26
Testemunhas:           
BR-16 152,5 1 a ABCD 145,0 1 a ABC  148,3 1 a ABC  148,6 1
IAC-100 102,4 2 a E 99,1 2 a E  98,0 2 a E  99,8 2
           
Média 146,1 137,9 141,7       141,9 
DMS 18,447 (experimentos) 29,259 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 66 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para a produtividade de 
grãos (PG em kg.ha-1), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local Anhembi 
em Piracicaba - SP, e aos dois anos agrícolas, estão identificadas pela ordem (OR) da PG dentro de cada 
experimento e na média geral 

 
Experimentos Genótipos 

Controle Derosal Impact 
Média 

Linhagens: média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR T1 T2 média OR
USP 11-38 2953,1 7 b A 3755,4 1 a A  3627,1 1 a A  3445,2 1
BUSP - 16-015 3026,5 2 b A 3717,5 2 a AB  3483,1 2   ab AB  3409,0 2
USP 97-10.046 3186,5 1 a A 3502,3 8 a ABCD  3339,2 7 a AB  3342,7 3
USP 09-14 3007,3 3 a A 3576,5 5 a ABCD  3439,4 4 a AB  3341,1 4
USP 10-13 2977,3 5 a A 3564,8 6 a ABCD  3356,5 6 a AB  3299,5 5
USP 11-08 2859,0 10 b A 3685,4 4 a ABCD  3303,1 9   ab AB  3282,5 6
USP 11-44 2982,3 4 a A 3554,4 7 a ABCD  3295,0 10 a AB  3277,2 7
USP 02-16.045 2960,6 6 b A 3714,8 3 a ABC  3054,4 17 b AB  3243,3 8
USP 10-10 2493,8 19 b A 3351,3 10 a ABCDE  3480,8 3 a AB  3108,6 9
USP 02-16.051 2860,6 9 a A 3317,5 11 a ABCDE  2886,7 20 a AB  3021,6 10
USP 04-18.032 2890,1 8 a A 3106,8 15 a ABCDE  3017,0 18 a AB  3004,6 11
USP 04-18.029 2513,1 18 b A 3210,0 13 a ABCDE  3288,5 11 a AB  3003,9 12
USP 02-16.044 2375,4 24 b A 3451,3 9 a ABCDE  3111,9 13 a AB  2979,5 13
06-33 2713,9 12 a A 2959,3 17 a ABCDE  3229,9 12 a AB  2967,7 14
06-20 2628,8 14 a A 3123,5 14 a ABCDE  3081,7 15 a AB  2944,7 15
10-52 2566,4 16 b A 2837,6 19 ab ABCDE  3382,6 5 a AB  2928,9 16
USP 02-16.056 2758,8 11 a A 2919,8 18 a ABCDE  3067,7 16 a AB  2915,4 17
USP 02-16.037 2694,9 13 a A 3055,7 16 a ABCDE  2886,8 19 a AB  2879,1 18
11-58 2609,5 15 b A 2670,9 23 ab CDE  3325,5 8 a AB  2868,6 19
USP 97-08.172 2469,2 22 b A 3256,9 12 a ABCDE  2655,8 24   ab AB  2794,0 20
10-50 2483,8 20 a A 2654,4 25 a DE  3097,9 14 a AB  2745,4 21
USP 97-11.101 2561,0 17 a A 2695,2 22 a BCDE  2859,8 21 a AB  2705,3 22
USP 02-16.079 2476,5 21 a A 2747,1 20 a ABCDE  2648,3 25 a AB  2624,0 23
USP 02-16.071 2416,5 23 a A 2709,4 21 a BCDE  2744,2 22 a AB  2623,4 24
USP 04-18.067 2349,7 25 a A 2655,9 24 a DE  2472,8 26 a B  2492,8 25
USP 04-18.083 2298,9 26 a A 2451,8 26 a E  2662,6 23 a AB  2471,1 26
Testemunhas:          
IAC-100 2596,3 1 a A 3011,0 1 a ABCDE  2855,4 1 a AB  2820,9 1
BR-16 2246,0 2 b A 2976,9 2 a ABCDE  2671,5 2   ab AB  2631,5 2
           
Média 2677,0 3151,2 3083,0       2970,4 
DMS       659,0 (experimentos)    1045,2 (genótipos) 
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 67 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para a primeira avaliação 
de notas de ferrugem (1ª av FER), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local 
Anhembi em Piracicaba - SP, e aos dois anos agrícolas, estão ordenadas da menor para a maior média da 
1ª av FER 

 
Experimentos Genótipos 

             Controle                 Derosal                Impact 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média 
06-33 1,79 a AB 2,04 a  A  1,00 b  A  1,61 
USP 97-08.172 1,70 b B 2,70 a  A  1,00 c  A  1,80 
06-20 2,21 a AB 2,29 a  A  1,00 b  A  1,84 
11-58 2,17 a AB 2,50 a  A  1,00 b  A  1,89 
USP 97-11.101 2,50 a AB 2,46 a  A  1,00 b  A  1,99 
USP 02-16.071 2,13 a AB 2,84 a  A  1,00 b  A  1,99 
10-52 2,25 a AB 2,96 a  A  1,00 b  A  2,07 
USP 11-38 2,40 a AB 2,82 a  A  1,00 b  A  2,07 
BUSP - 16 - 015 2,03 b AB 3,28 a  A  1,00 c  A  2,10 
USP 02-16.045 2,28 a AB 3,03 a  A  1,00 b  A  2,10 
USP 11-08 2,25 a AB 3,09 a  A  1,00 b  A  2,11 
USP 02-16.051 2,34 a AB 3,05 a  A  1,00 b  A  2,13 
USP 02-16.079 2,95 a AB 2,53 a  A  1,00 b  A  2,16 
USP 04-18.083 2,43 a AB 3,09 a  A  1,00 b  A  2,17 
USP 04-18.029 2,70 a AB 2,86 a  A  1,00 b  A  2,19 
USP 11-44 2,19 b AB 3,40 a  A  1,00 c  A  2,20 
USP 09-14 2,52 a AB 3,15 a  A  1,00 b  A  2,22 
USP 04-18.032 2,63 a AB 3,09 a  A  1,00 b  A  2,24 
USP 04-18.067 2,51 a AB 3,22 a  A  1,00 b  A  2,24 
USP 02-16.044 2,61 a AB 3,16 a  A  1,00 b  A  2,26 
USP 10-13 2,65 a AB 3,15 a  A  1,00 b  A  2,27 
USP 10-10 2,44 b AB 3,40 a  A  1,00 c  A  2,28 
USP 02-16.037 2,84 a AB 3,01 a  A  1,00 b  A  2,28 
USP 97-10.046 2,73 a AB 3,15 a  A  1,00 b  A  2,29 
USP 02-16.056 2,55 a AB 3,51 a  A  1,00 b  A  2,35 
10-50 3,17 a A 2,96 a  A  1,00 b  A  2,38 
Testemunhas:         
IAC-100 1,94 a AB 2,20 a  A  1,00 b  A  1,71 
BR-16 2,62 a AB 3,05 a  A  1,00 b  A  2,22 
         
Média 2,41   2,93 1,00 2,11 
DMS 0,230 (experimentos) 0,365 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 68 - Comparações entre médias (respectivamente, duas e três repetições em 2004/05 e 2005/06) de linhagens 
e testemunhas em três experimentos de fungicidas (Controle, Derosal e Impact), para a segunda avaliação 
de notas de ferrugem (2ª av FER), pelo teste de Tukey (5%); as linhagens e testemunhas comuns ao local 
Anhembi em Piracicaba - SP, e aos dois anos agrícolas, estão ordenadas da menor para a maior média da 
2ª av FER 

 
Experimentos Genótipos 

Controle       Derosal               Impact 
Média 

Linhagens: média T1 T2 média T1 T2 média T1 T2 média 
USP 97-08.172 4,06 a ABC 3,81 a  B  1,00 b  A  2,95 
06-33 3,29 b C 4,92 a  AB  1,00 c  A  3,07 
06-20 3,90 a BC 4,65 a  AB  1,00 b  A  3,18 
USP 02-16.079 4,72 a AB 4,31 a  AB  1,00 b  A  3,34 
BUSP - 16 - 015 4,89 a AB 4,31 a  AB  1,00 b  A  3,40 
10-52 4,92 a AB 4,29 a  AB  1,00 b  A  3,40 
USP 97-11.101 4,40 a ABC 4,90 a  AB  1,00 b  A  3,43 
USP 04-18.067 5,00 a A 4,39 b  AB  1,00 c  A  3,46 
USP 02-16.056 5,00 a AB 4,52 a  AB  1,00 b  A  3,51 
USP 04-18.032 5,00 a A 4,52 a  AB  1,00 b  A  3,51 
USP 11-38 4,96 a AB 4,58 a  AB  1,00 b  A  3,51 
USP 97-10.046 4,96 a AB 4,58 a  AB  1,00 b  A  3,51 
USP 02-16.044 4,89 a AB 4,68 a  AB  1,00 b  A  3,52 
10-50 4,73 a AB 4,90 a  AB  1,00 b  A  3,54 
USP 10-13 4,96 a AB 4,71 a  AB  1,00 b  A  3,56 
USP 02-16.051 4,68 a AB 5,00 a  A  1,00 b  A  3,56 
USP 11-08 4,90 a AB 4,90 a  AB  1,00 b  A  3,60 
USP 04-18.083 4,81 a AB 5,00 a  A  1,00 b  A  3,60 
11-58 4,92 a AB 4,92 a  AB  1,00 b  A  3,61 
USP 02-16.071 4,85 a AB 5,00 a  A  1,00 b  A  3,62 
USP 04-18.029 4,89 a AB 5,00 a  A  1,00 b  A  3,63 
USP 09-14 4,96 a AB 4,96 a  A  1,00 b  A  3,64 
USP 10-10 4,96 a AB 4,96 a  A  1,00 b  A  3,64 
USP 11-44 4,96 a AB 4,96 a  A  1,00 b  A  3,64 
USP 02-16.037 5,00 a A 5,00 a  A  1,00 b  A  3,67 
USP 02-16.045 5,00 a AB 5,00 a  A  1,00 b  A  3,67 
Testemunhas:          
IAC-100 4,00 a ABC 4,28 a  AB  1,00 b  A  3,09 
BR-16 4,83 a AB 4,90 a  AB  1,00 b  A  3,58 
          
Média 4,73       4,71               1,00 3,48 
DMS 0,181 (experimentos) 0,288 (genótipos)  
 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal (T1) e maiúsculas na vertical (T2), não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 69 - Análise de variância segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966) para os genótipos (linhagens e 
testemunhas) avaliadas em 2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP nos três 
experimentos de fungicidas 

 
FV         GL QM F Probabilidade 

Experimentos (E)                2 8412217,1 43,339 <0,0001 
Genótipos (G)              63 1397894,7 7,202 <0,0001 
    G x E                 126 247679,4 1,276 0,0520 
G / E            128 375250,3 1,933 <0,0001 
Resíduo            261 194103,2     
 
 

Tabela 70 - Parâmetros da regressão segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966) para os genótipos (linhagens e 
testemunhas) avaliados em 2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP nos três 
experimentos de fungicidas 

(continua) 

Genótipo Média σ2
di b R2               Probabilidade (%) 

Linhagens:      
01-03 2529 -45876,5 -0,796 0,619 100 ns 
01-20 3060 -60434,0 1,190 0,836 100 ns  
02-09 3141 425078,5 0,337 0,028 2 *  
02-38 3483 255206,4 2,811 0,747 6 ns  
03-31 2689 184552,3 1,772 0,594 9 ns  
04-24 2922 17556,0 0,499 0,222 28 ns  
06-20 3436 52096,8 -0,393 0,120 22 ns  
06-33 3472 155125,4 1,450 0,523 11 ns  
06-34 2692 -79422,0 -0,780 0,819 100 ns  
06-64 3076 -85266,7 1,221 0,943 100 ns  
06-90 2862 143147,2 0,944 0,328 12 ns  
07-03 2558 246238,1 1,821 0,559 6 ns  
08-08 3420 -52296,9 0,774 0,638 100 ns  
08-24 3174 -60245,9 1,286 0,855 100 ns  
10-27 2878 58027,1 0,560 0,210 21 ns  
10-50 3482 -53330,8 0,258 0,167 100 ns  
10-52 3345 -49666,5 1,060 0,757 100 ns  
10-62 2992 -48955,3 0,378 0,281 100 ns  
11-58 3335 21670,0 0,558 0,256 27 ns  
13-11 3492 152828,8 2,468 0,762 11 ns  
BUSP - 01 - 19 3059 14366,0 -0,090 0,009 28 ns  
BUSP - 01 - 28 3743 -86204,9 1,989 0,980 100 ns  
BUSP - 10 - 45 3679 -96486,1 2,510 0,999 100 ns  
BUSP - 16 - 015 4400 10512,9 1,503 0,734 29 ns  
BUSP - 16 - 057 3361 -96784,9 0,117 0,870 100 ns  
USP 01-03 2607 -96613,9 -0,643 0,992 100 ns  
USP 02-16.007 3614 -95945,0 2,489 0,999 100 ns  
USP 02-16.037 3566 -7933,1 1,665 0,803 100 ns  
USP 02-16.044 4032 -23131,3 1,903 0,866 100 ns  
USP 02-16.045 3845 90166,5 0,376 0,090 17 ns  
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Tabela 70 - Parâmetros da regressão segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966) para os genótipos (linhagens e 
testemunhas) avaliados em 2004/05 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP nos três 
experimentos de fungicidas 

(conclusão) 

Genótipo  Média σ2
di b R2              Probabilidade (%)  

Linhagens:      
USP 02-16.051 3964 38052,7 2,158 0,819 24 ns  
USP 02-16.056 3841 -96190,1 -0,149 0,772 100 ns  
USP 02-16.071 3687 -95311,4 -0,098 0,419 100 ns  
USP 02-16.079 3732 -90495,0 -1,102 0,961 100 ns  
USP 04-12 3200 -85223,9 1,006 0,918 100 ns  
USP 04-18.029 3767 -15345,3 0,373 0,183 100 ns  
USP 04-18.032 4152 -55506,4 1,311 0,845 100 ns  
USP 04-18.045 3460 304000,3 2,465 0,666 4 *  
USP 04-18.065 3766 21361,4 1,814 0,785 27 ns  
USP 04-18.066 2904 34307,6 2,234 0,833 25 ns  
USP 04-18.067 3364 -8207,0 0,964 0,579 100 ns  
USP 04-18.074 3216 -42458,4 2,533 0,939 100 ns  
USP 04-18.079 2939 -94474,9 1,858 0,994 100 ns  
USP 04-18.083 3333 -48638,3 0,938 0,705 100 ns  
USP 04-18.102 3830 -95751,1 0,836 0,986 100 ns  
USP 09-14 4402 -96144,4 1,316 0,996 100 ns  
USP 10-10 3875 489126,3 2,338 0,551 1 *  
USP 10-13 4248 74304,6 1,807 0,715 19 ns  
USP 11-08 4109 -56620,3 2,430 0,950 100 ns  
USP 11-38 4385 -96675,8 1,591 0,999 100 ns  
USP 11-44 4300 -96989,7 2,150 1,000 100 ns  
USP 93-02.084 3134 73186,1 -0,056 0,002 19 ns  
USP 94-01.086 3605 -96138,8 0,161 0,789 100 ns  
USP 97-08.063 3246 -24321,5 0,233 0,089 100 ns  
USP 97-08.147 3398 175480,8 -0,306 0,043 9 ns  
USP 97-08.172 3474 71175,8 1,274 0,559 19 ns  
USP 97-10.019 2790 -29342,5 -0,881 0,601 100 ns  
USP 97-10.046 4321 -6939,5 1,119 0,646 100 ns  
USP 97-10.077 2857 -96915,3 1,914 1,000 100 ns  
USP 97-11.101 3315 29052,1 -0,470 0,187 26 ns  
Testemunhas:      
BR-16 3200 -84211,8 1,886 0,973 100 ns  
Conquista 3234 -81835,7 -0,919 0,879 100 ns  
FT-2000 3103 -4176,2 1,307 0,707 100 ns  
IAC-100 3428 -63959,7 0,728 0,678 100 ns  
      
Média 3443 --- 1,00 ---          --- 
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Tabela 71 - Classificação dos genótipos (linhagens e testemunhas) avaliados em 2004/05 na Estação Experimental 
Anhembi - Piracicaba - SP, de acordo com a adaptação proposta do modelo de Eberhart e Russel (1966) 
para a reação à ferrugem; e respectivos parâmetros da equação de regressão utilizados para a 
representação gráfica 

 
Parâmetros regressão Parâmetros regressão 

Genótipo 
"a" PG (Kg.ha-1) "b" 

Classificaçãoa Genótipo 
"a" PG (Kg.ha-1) "b" 

Classificação*

Linhagens:     Linhagens:    
USP 09-14b 4401,8 1,316 TR 02-09 3140,8 0,336 NTR 
BUSP - 16 - 015 4399,9 1,503 TR USP 93-02.084 3134,1 -0,056 NTR 
USP 11-38 4385,1 1,591 TR 06-64 3076,3 1,220 NTR 
USP 97-10.046 4320,5 1,119 TR 01-20 3059,6 1,190 NTR 
USP 11-44 4299,7 2,150 TR USP 04-18.079 2939,3 1,859 NTR 
USP 10-13 4247,6 1,807 TR USP 04-18.066 2903,9 2,234 NTR 
USP 04-18.032 4151,8 1,311 TR USP 97-10.077 2857,0 1,914 NTR 
USP 11-08 4109,1 2,430 TR 03-31 2688,8 1,772 NTR 
USP 02-16.044 4032,0 1,903 TR 07-03 2557,5 1,821 NTR 
USP 02-16.051 3964,3 2,158 TR 01-03 2529,1 -0,796 NTNR 
USP 10-10 3874,7 2,338 TR 08-08 3419,5 0,774 NTNR 
USP 04-18.065 3766,4 1,814 TR USP 97-08.147 3397,6 -0,306 NTNR 
BUSP - 01 - 28 3743,4 1,989 TR USP 04-18.067 3364,3 0,964 NTNR 
BUSP - 10 - 45 3678,9 2,510 TR BUSP - 16 - 057 3361,2 0,117 NTNR 
USP 02-16.007 3614,3 2,489 TR 11-58 3334,6 0,558 NTNR 
USP 02-16.037 3566,4 1,665 TR USP 04-18.083 3333,0 0,939 NTNR 
13-11 3492,4 2,468 TR USP 97-11.101 3315,3 -0,470 NTNR 
02-38 3482,5 2,811 TR USP 97-08.063 3245,5 0,233 NTNR 
USP 97-08.172 3473,7 1,274 TR BUSP - 01 - 19 3059,1 -0,090 NTNR 
06-33 3472,1 1,450 TR 10-62 2992,4 0,378 NTNR 
USP 04-18.045 3460,1 2,465 TR 04-24 2922,1 0,499 NTNR 
USP 02-16.045 3844,5 0,376 TNR 10-27 2878,3 0,560 NTNR 
USP 02-16.056 3841,4 -0,149 TNR 06-90 2861,7 0,944 NTNR 
USP 04-18.102 3829,9 0,836 TNR USP 97-10.019 2790,3 -0,881 NTNR 
USP 04-18.029 3767,4 0,373 TNR 06-34 2692,4 -0,780 NTNR 
USP 02-16.079 3732,0 -1,102 TNR USP 01-03 2607,0 -0,643 NTNR 
USP 02-16.071 3687,2 -0,098 TNR      
USP 94-01.086 3604,9 0,161 TNR Testemunhas:    
10-50 3482,0 0,258 TNR BR-16 3200,42 1,8859 NTR 
06-20 3436,2 -0,393 TNR Conquista 3234,17 -0,9187 NTNR 
10-52 3345,0 1,060 NTR FT-2000 3102,92 1,3067 NTR 
USP 04-18.074 3216,4 2,533 NTR IAC-100 3427,92 0,7282 NTNR 
USP 04-12 3199,7 1,006 NTR      
08-24 3173,7 1,286 NTR  Média 3442,61 1,00 --- 
 
a TR: tolerante e responsivo; TNR: tolerante e não responsivo; NTNR: não tolerante e não responsivo; NTR: não 
tolerante e responsivo 
b as linhagens destacadas em negrito foram selecionadas para a continuidade dos trabalhos no ano agrícola 2005/06  
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Tabela 72 - Análise de variância segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966) para os genótipos (linhagens e 
testemunhas) avaliadas em 2005/06 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP nos três 
experimentos de fungicidas 

 

FV          GL QM F  Probabilidade 
Experimentos (E)             2 12310499,9 83,221 <0,0001 
Genótipos (G)           28 793708,2 5,366 <0,0001 
    G x E               56 162319,2 1,097 0,3185 
G / E           58 581222,0 3,929 <0,0001 
Resíduo         186 147925,5   
 

Tabela 73 - Parâmetros da regressão segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966) para os genótipos (linhagens e 
testemunhas) avaliados em 2005/06 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP nos três 
experimentos de fungicidas 

Genótipo  Média  σ2
di b R2 Probabilidade (%)  

Linhagens:       
06-20 2532 61323,8 2,150 0,92 14 ns  
06-33 2202 -49016,3 0,243 0,98 100 ns  
10-50 2087 155151,3 1,385 0,73 4 *  
10-52 2251 -30387,7 1,612 0,97 100 ns  
11-58 2141 -11445,1 1,170 0,91 100 ns  
BUSP - 16 - 015 2438 35784,9 1,635 0,90 19 ns  
USP 02-16.037 2251 -40594,9 0,561 0,91 100 ns  
USP 02-16.044 1947 -43974,7 1,227 0,99 100 ns  
USP 02-16.045 2662 195296,7 1,013 0,54 3 *  
USP 02-16.051 2168 37344,2 0,811 0,68 19 ns  
USP 02-16.056 2079 -33011,4 1,217 0,96 100 ns  
USP 02-16.071 1649 -46642,9 1,287 0,99 100 ns  
USP 02-16.079 1536 4507,8 0,743 0,74 30 ns  
USP 04-18.029 2260 -48388,6 1,487 1,00 100 ns  
USP 04-18.032 1917 -46230,6 0,254 0,86 100 ns  
USP 04-18.067 1681 47350,2 0,465 0,39 16 ns  
USP 04-18.083 1668 -35988,0 0,956 0,95 100 ns  
USP 09-14 2399 -49156,9 1,025 1,00 100 ns  
USP 10-10 2462 -11711,3 0,902 0,86 100 ns  
USP 10-13 2470 -49268,2 0,004 0,08 100 ns  
USP 11-08 2534 -41249,3 1,438 0,99 100 ns  
USP 11-38 2624 -38555,3 1,545 0,98 100 ns  
USP 11-44 2374 -18116,5 0,563 0,74 100 ns  
USP 97-08.172 2134 -24757,7 1,105 0,93 100 ns  
USP 97-10.046 2484 -27062,8 0,803 0,89 100 ns  
USP 97-11.101 2174 -47960,0 0,372 0,97 100 ns  
Testemunhas:       
BR-16 2063 -27546,3 1,117 0,94 100 ns  
BRS-232 2166 -49259,1 0,972 1,00 100 ns  
IAC-100 2214 -20700,6 0,941 0,90 100 ns  
      
Média 2197 --- 1,00 --- --- 
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Tabela 74 - Análise de variância segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966) para os genótipos (linhagens e 
testemunhas) avaliadas em 2005/06 na sede - ESALQ - Piracicaba - SP nos três experimentos de 
fungicidas 

 

FV              GL QM F  Probabilidade 

Experimentos (E)                2 33695575,3 314,438 <0,0001 

Genótipos (G)              28 444366,3 4,147 <0,0001 

   G x E                  56 191265,7 1,785 0,0022 

G / E              58 1346586,7 12,566 <0,0001 

Resíduo            186 107161,4   
 

Tabela 75 - Parâmetros da regressão segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966) para os genótipos (linhagens e 
testemunhas) avaliados em 2005/06 na sede - ESALQ - Piracicaba - SP nos três experimentos de 
fungicidas 

Genótipo  Média  σ2
di b R2         Probabilidade (%)  

Linhagens:       

06-20 1829 -21381,9 1,747 0,99 100 ns  

06-33 1602 -29077,5 1,492 1,00 100 ns  
10-50 1552 -8588,9 1,195 0,98 100 ns  
10-52 1376 -8005,1 1,173 0,97 100 ns  
11-58 1480 6199,1 0,592 0,87 28 ns  
BUSP - 16 - 015 1972 -12779,1 1,208 0,98 100 ns  
USP 02-16.037 1248 -16410,7 0,278 0,76 100 ns  
USP 02-16.044 1847 -34484,2 1,144 1,00 100 ns  
USP 02-16.045 1818 9495,6 0,538 0,83 26 ns  
USP 02-16.051 1751 143440,2 0,675 0,66 3 *  
USP 02-16.056 1854 -783,7 0,773 0,93 100 ns  
USP 02-16.071 1611 -30136,3 0,976 0,99 100 ns  
USP 02-16.079 1311 -10182,2 0,730 0,94 100 ns  
USP 04-18.029 1621 -33806,9 1,277 1,00 100 ns  
USP 04-18.032 1787 -22230,3 1,413 0,99 100 ns  
USP 04-18.067 1717 -12422,8 1,294 0,98 100 ns  
USP 04-18.083 1493 -29813,4 0,745 0,99 100 ns  
USP 09-14 1794 -34598,4 1,349 1,00 100 ns  
USP 10-10 2013 -34026,9 1,443 1,00 100 ns  
USP 10-13 2154 -32189,9 0,833 0,99 100 ns  
USP 11-08 1766 -33025,9 0,808 0,99 100 ns  
USP 11-38 2018 -35411,0 1,488 1,00 100 ns  
USP 11-44 1756 -35283,4 0,716 1,00 100 ns  
USP 97-08.172 1927 -19472,6 0,318 0,83 100 ns  
USP 97-10.046 1853 -33369,2 1,002 1,00 100 ns  
USP 97-11.101 1392 22972,7 0,785 0,89 20 ns  
Testemunhas: 
BR-16 1768 -34819,0 1,238 1,00 100 ns  
BRS-232 1594 -31838,2 0,714 0,99 100 ns  
IAC-100 1568 -10955,1 1,058 0,97 100 ns  
       
Média 1720 --- 1,00 --- --- 



 

 

219

Tabela 76 - Análise de variância segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966) para os genótipos (linhagens e 
testemunhas) avaliadas em 2005/06 na Estação Experimental Areão - Piracicaba - SP nos três 
experimentos de fungicidas 

 

FV                GL QM F  Probabilidade 

Experimentos (E)                  2 3731304,4 29,473 <0,0001 

Genótipos (G)                28 667037,2 5,269 <0,0001 

    G x E                   56 137589,4 1,087 0,3348 

G / E                58 261510,6 2,066 0,0001 

Resíduo              186 126601,3   
 

Tabela 77 - Parâmetros da regressão segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966) para os genótipos (linhagens e 
testemunhas) avaliados em 2005/06 na Estação Experimental Anhembi - Piracicaba - SP nos três 
experimentos de fungicidas 

 

Genótipo  Média  σ2
di b R2                             Probabilidade (%)  

Linhagens:      

06-20 2174 236,6 0,825 0,58 31 ns  
06-33 1823 -15514,1 1,602 0,89 100 ns  
10-50 1861 47590,3 2,186 0,82 14 ns  
10-52 1943 -40974,0 2,157 1,00 100 ns  
11-58 1820 -19995,0 1,633 0,91 100 ns  
BUSP - 16 - 015 2138 -14089,1 0,342 0,26 100 ns  
USP 02-16.037 1836 47735,5 -0,147 0,02 14 ns  
USP 02-16.044 1885 330415,8 0,870 0,15 0 **  
USP 02-16.045 2149 -42181,0 0,706 1,00 100 ns  
USP 02-16.051 1977 -38127,0 0,689 0,91 100 ns  
USP 02-16.056 1853 88253,1 0,691 0,24 8 ns  
USP 02-16.071 1611 16883,7 0,434 0,21 24 ns  
USP 02-16.079 1605 -39860,8 -0,220 0,64 100 ns  
USP 04-18.029 1707 -41499,8 1,463 1,00 100 ns  
USP 04-18.032 1943 -16228,0 0,566 0,51 100 ns  
USP 04-18.067 1594 -39155,7 -0,484 0,87 100 ns  
USP 04-18.083 1583 -40809,1 0,467 0,93 100 ns  
USP 09-14 2399 -26251,8 0,300 0,33 100 ns  
USP 10-10 2492 -11456,1 2,377 0,94 100 ns  
USP 10-13 2388 -38736,3 0,803 0,94 100 ns  
USP 11-08 2354 -42192,4 2,394 1,00 100 ns  
USP 11-38 2375 -38969,2 1,924 0,99 100 ns  
USP 11-44 2425 -30196,3 1,705 0,95 100 ns  
USP 97-08.172 2036 -10070,9 1,000 0,73 100 ns  
USP 97-10.046 2240 -38047,3 0,416 0,78 100 ns  
USP 97-11.101 2046 -29158,0 0,647 0,73 100 ns  
Testemunhas:      
BR-16 2148 -40780,8 1,191 0,99 100 ns  
BRS-232 2061 -9689,6 1,934 0,91 100 ns  
IAC-100 1807 -31775,8 0,529 0,70 100 ns  
      
Média 2004 --- 1,00 ---                          --- 
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Tabela 78 - Classificação dos genótipos (linhagens e testemunhas) de acordo com o modelo adaptado de Eberhart & 
Russel (1966), e respectivos parâmetros da regressão nos três locais (Anhembi, ESALQ e Areão) em 
Piracicaba–SP, 2005/06, com as linhagens ordenadas de acordo com a média geral da produtividade de 
grãos (PG) 

 
Parâmetros da regressão Classificaçãoa 

Anhembi ESALQ Areão Média Genótipo 

Anhembi ESALQ Areão Média "a" (Kg.ha-1) "b"  "a" (Kg.ha-1) "b"  "a" (Kg.ha-1) "b"  "a" (Kg.ha-1) "b"  
Linhagens:             

USP 11-38 TR TR TR TR 2624,4 1,545 2017,8 1,488 2375,3 1,924 2339,1 1,652
USP 10-13 TNR TNR TNR TNR 2470,5 0,004 2154,4 0,833 2388,1 0,803 2337,7 0,546
USP 10-10 TNR TR TR TR 2461,6 0,902 2013,3 1,443 2491,9 2,376 2322,3 1,574
USP 11-08 TR TNR TR TR 2534,4 1,438 1766,1 0,808 2354,2 2,394 2218,2 1,546
USP 02-16.045 TR TNR TNR TNR 2661,8 1,013 1818,3 0,538 2149,2 0,706 2209,8 0,752
USP 09-14 TR TR TNR TNR 2399,4 1,025 1794,4 1,349 2399,2 0,300 2197,7 0,892
USP 97-10.046 TNR TR TNR TNR 2483,8 0,803 1852,8 1,002 2240,0 0,416 2192,2 0,740
USP 11-44 TNR TNR TR TNR 2373,8 0,563 1756,1 0,716 2424,7 1,705 2184,9 0,995
BUSP - 16 - 015 TR TR TNR TR 2437,9 1,635 1972,2 1,208 2137,5 0,342 2182,5 1,062
06-20 TR TR TNR TR 2531,6 2,150 1829,4 1,747 2173,6 0,825 2178,2 1,574
USP 97-08.172 NTR TNR TR TNR 2134,0 1,105 1927,2 0,318 2036,4 1,000 2032,5 0,808
USP 02-16.051 NTNR TNR NTNR NTNR 2168,4 0,811 1751,1 0,675 1976,9 0,689 1965,5 0,725
USP 02-16.056 NTR TNR NTNR NTNR 2079,0 1,217 1854,4 0,773 1853,1 0,691 1928,8 0,893
USP 02-16.044 NTR TR NTNR NTR 1946,8 1,227 1846,7 1,144 1885,3 0,870 1892,9 1,080
USP 04-18.032 NTNR TR NTNR NTNR 1916,8 0,254 1787,2 1,413 1942,5 0,566 1882,2 0,745
06-33 TNR NTR NTR NTR 2201,6 0,243 1602,2 1,492 1823,3 1,602 1875,7 1,112
USP 97-11.101 NTNR NTNR TNR NTNR 2173,8 0,372 1392,2 0,785 2045,8 0,647 1870,6 0,601
USP 04-18.029 TR NTR NTR NTR 2260,1 1,487 1621,1 1,277 1707,5 1,463 1862,9 1,409
10-52 TR NTR NTR NTR 2251,0 1,612 1375,6 1,173 1942,5 2,157 1856,4 1,647
10-50 NTR NTR NTR NTR 2087,1 1,385 1551,7 1,195 1860,8 2,186 1833,2 1,588
11-58 NTR NTNR NTR NTR 2141,0 1,170 1480,0 0,592 1819,7 1,633 1813,6 1,132
USP 02-16.037 TNR NTNR NTNR NTNR 2251,2 0,561 1248,3 0,278 1836,4 -0,147 1778,6 0,230
USP 04-18.067 NTNR TR NTNR NTNR 1680,7 0,465 1717,2 1,294 1594,2 -0,484 1664,0 0,425
USP 02-16.071 NTR NTNR NTNR NTNR 1649,0 1,287 1610,6 0,976 1610,8 0,434 1623,5 0,899
USP 04-18.083 NTNR NTNR NTNR NTNR 1668,4 0,956 1492,8 0,745 1582,5 0,467 1581,2 0,723
USP 02-16.079 NTNR NTNR NTNR NTNR 1535,7 0,743 1311,1 0,730 1604,7 -0,220 1483,8 0,418
Testemunhas:             
BR-16 NTR TR TR TR 2062,5 1,117 1768,1 1,238 2147,8 1,191 1992,8 1,182
BRS-232 NTNR NTNR TR NTR 2166,1 0,972 1593,9 0,714 2061,1 1,934 1940,4 1,207
IAC-100 TNR NTR NTNR NTNR 2213,9 0,941 1568,1 1,058 1806,9 0,529 1863,0 0,843
             
Média --- --- --- --- 2191,9 1,00 1706,0 1,00 2009,4 1,00 1969,1 1,00 
 
a: TR: tolerante e responsivo; TNR: tolerante e não responsivo; NTNR: não tolerante e não responsivo; NTR: não 
tolerante e responsivo 




