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O objetivo do trabalho foi analisar a uniformidade do tamanho de grãos entre 
cultivares de soja de hábito determinado e indeterminado, nos diferentes terços da 
planta. As cultivares utilizadas (ciclo de maturação semelhantes) foram NA5909 e 
Vmax (indeterminadas), e A6411 (determinada). A semeadura foi em 12/12/2013, 
em parcelas de 4 fileiras de 5 metros, espaçadas de 50 cm e 15 cm entre plantas. 
O desenho experimental foi blocos ao acaso com três repetições. Plantas inteiras 
da área útil foram coletadas na maturação e divididas nos terços inferior, médio e 
superior. Em cada terço, o tamanho de grãos foi medido em peso de 100 sementes 
e em número de grãos nas peneiras 10, 11 e 12. Óleo e proteína (%) foram 
analisados por NIR na Embrapa Soja. Para análise estatística procedeu-se ANOVA 
e Tukey (P≤0.05) (SAMS-AGRI). As cultivares A6411 (16,98g) e NA5909 (15,79g) 
apresentaram maior peso de 100 sementes no terço superior, enquanto que Vmax 
no terço médio (13,20g). A A6411 apresentou uniformidade no tamanho de 
sementes nos três terços da planta (média de 94% de sementes na peneira 12). A 
Vmax foi mais desuniforme, apresentando no terço superior 50%, 39% e 9% de 
sementes nas peneiras 12, 11 e 10, respectivamente. Na média dos terços inferior 
e médio, 79% dos grãos foram separados na peneira 12. A NA5909 com 
características de hábito semi-determinado, apresentou na média dos três terços 
86% de sementes na peneira 12. Esses resultados mostram que essa cultivar é 
semelhante a A6411 no comportamento determinado. A Vmax não apresentou 
diferenças para os teores de óleo e proteína em todas partes da planta. A A6411, 
apresentou maior teor de proteína no terço médio e maior teor de óleo no terço 
superior. A NA5909 apresentou diferenças no teor de proteína, que foi maior no 
terço inferior. Desuniformidade no tamanho de grãos entre diferentes hábitos de 
crescimento podem interferir no processamento de alimentos que exigem tamanho 
uniforme de grãos.  
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