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RESUMO 

Análise de cruzamentos dialélicos para o desenvolvimento de soja tipo hortaliça com 

tolerância à ferrugem 

      Entre os maiores desafios existentes para a cultura da soja, os estresses bióticos e abióticos 
se destacam e a incidência de patógenos como a ferrugem asiática, causam grandes perdas aos 
produtores. No Brasil, a ferrugem é a principal causa de prejuízos nas lavouras e estratégias para 
o seu controle mais eficiente são necessárias. O melhoramento genético para a tolerância 
constitui uma importante ferramenta para manter a ferrugem em níveis abaixo de dano 
econômico por um período mais duradouro. Outro aspecto importante da cultura da soja é 
relacionado com a sua utilização, destacando-se a produção de farelo com alto teor de proteína 
e de óleo comestível e combustível. Apesar de apresentar uma rica composição nutricional, o 
seu uso direto na alimentação humana ainda não é comum no Brasil. Uma das formas de incluir 
a soja na dieta é na forma de hortaliça, também conhecida como Edamame, em que as vagens 
são colhidas ainda verdes ou imaturas (estádio R6) e os grãos consumidos após breve cozimento. 
Contudo, poucos esforços têm sido dedicados para desenvolver novos genótipos com boa 
performance agronômica e adequados ao consumo humano. O presente trabalho teve o 
objetivo de avaliar genótipos de soja para a produção de soja hortaliça que apresentem 
tolerância à ferrugem. Para isto foram realizados cruzamentos entre seis genitores com boas 
características agronômicas em um esquema dialélico 6x6, gerando 15 cruzamentos. Estes 
genótipos foram avaliados nas gerações F2 e F3 para a produtividade e o tamanho das sementes, 
sendo que na geração F3, foram adicionados outros dez caracteres. Nas duas gerações, foi 
estimada a sua tolerância à ferrugem, utilizando manejos diferentes da doença com fungicidas. 
Foram realizadas análises de variância individuais e conjuntas, agrupamento de médias, análises 
dialélicas, tendo sido estimados os coeficientes de herdabilidade e correlações entre os 
caracteres. As análises mostraram a existência de variabilidade entre os genótipos avaliados e 
indicaram que os cruzamentos apresentaram desempenho superior aos genitores para 
caracteres importantes. O uso dos diferentes manejos da ferrugem com fungicidas mostrou-se 
eficiente uma vez que foi possível identificar genótipos tolerantes. Além disso, foram detectadas 
interações genótipos x ambientes significativas, fato que representou um desafio para a seleção 
dos melhores genótipos. Os genitores BRS 267, USP 13-66.136 e USP 13-19.007 destacaram-se 
por apresentar estimativas altas de capacidade de combinação e os cruzamentos USP 13-66.136 
x USP 13-19.007, USP 13-66.136 x USP 13-19.034, BRS 267 x USP 13-19.007 e Tengamine x USP 
13-19.007 apresentaram os melhores desempenhos. As estimativas de capacidade específica de 
combinação (Sii) dos genitores indicaram a existência de divergência entre eles e os caracteres 
apresentaram altas herdabilidades. A magnitude e a significância das correlações indicaram a 
possibilidade de seleção de genótipos precoces com sementes grandes e, também, 
evidenciaram que a seleção de genótipos com período mais longo entre R6 e R7 (SGR6) beneficia 
a produtividade. Portanto, foi possível identificar genitores e cruzamentos promissores para o 
desenvolvimento de novas linhagens apropriadas para a produção de soja hortaliça com 
tolerância à ferrugem. 

Palavras-chave: Glycine max; Edamame; Phakopsora pachyrhizi; Produtividade e tamanho das sementes; 
Manejos da ferrugem com fungicidas; Capacidade combinatória 
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ABSTRACT 

Diallel analysis for the development of vegetable soybean with tolerance to Asian rust 

      Among the major challenges for soybean cultivation, biotic and abiotic stresses stand 
out and the incidence of pathogens such as Asian rust can cause extensive losses to 
farmers. In Brazil, rust is the main cause of crop damage and strategies for a more efficient 
control are necessary. Breeding for tolerance is an important tool to keep rust below 
economic damage for a longer period. Another important aspect of the soybean crop is 
related to its use, which is directed to the production of high-protein meal, edible oil and 
fuel. Although this legume has a rich nutritional composition, its direct use in the diet is 
still not common in Brazil. One of the ways to use soybean as food is in the form of 
vegetable, also known as Edamame, in which the pods are harvested green or immature 
(R6 stage) and the grains consumed after brief cooking. However, few efforts have been 
devoted to developing new soybean genotypes with good agronomic performance and 
characteristics suitable for human consumption. The present research had the objective 
of evaluating soybean genotypes for the production of vegetable soybean with rust 
tolerance. For this, crosses between six parents with good agronomic characteristics were 
performed in a 6x6 diallel scheme, generating 15 crosses. These genotypes were 
evaluated in the F2 and F3 generations for seed yield and size, and in the F3 generation, 
ten other traits were added. In both generations, tolerance to rust was estimated in 
experiments designed for different managements of the disease with fungicides. 
Individual and joint analyzes of variance, grouping of means, diallel analyzes, and 
estimation of heritability and correlation coefficients were performed. The analyzes 
showed the existence of variability among the evaluated genotypes and indicated that the 
crosses presented superior performance to the parents for important traits. The use of 
different rust managements with fungicides was efficient, since it was possible to identify 
tolerant genotypes. In addition, significant genotypes x environments interactions were 
detected, a fact that represented a challenge for the selection of the best genotypes. The 
parents BRS 267, USP 13-66136 and USP 13-19007 stood out for presenting high estimates 
of general combining ability and the crosses USP 13-66136 x USP 13-19007, USP 13-66136 
x USP 13-19034, BRS 267 x USP 13-19007 and Tengamine x USP 13-19.007 presented the 
best performances. Estimates of specific combining ability (Sii) of the parents indicated 
divergence between them and the traits showed high estimates of heritability. The 
magnitude and significance of the correlations indicated the possibility of selecting early 
genotypes with large seeds and showed that the selection of genotypes with a longer 
period between R6 and R7 (SGR6) benefits seed yield. Therefore, it was possible to 
identify promising parents and crosses for the development of new lines suitable for the 
production of vegetable soybean with rust tolerance. 

Keywords: Glycine max; Edamame; Phakopsora pachyrhizi; Seed yield and size; Rust managements 
with fungicides; Combining ability 
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(%) – Porcentagem 

AC – Acamamento 

APM – Altura de planta na maturidade 

CEC – Capacidade específica de combinação 

CGC – Capacidade geral de combinação 

CVR6 – Comprimento de vagens em R6 

EF – Efeito ferrugem 

ha – Hectare 

kg – Quilograma 

LVR6 – Largura de vagens em R6 

mm – Milímetros 

NDM – Número de dias para a maturidade plena (estádio R8) 

NDR6 – Número de dias para a granação (estádio R6) 

NF – Nota de severidade da ferrugem 

PCS – Peso de cem sementes 

PG – Produtividade de grãos 

SGR6 – Período entre R6 e R7 (Stay green) 

TRF – Taxa de reação à ferrugem 

V3S – Porcentagem de vagens com no mínimo três sementes 

VA – Valor agronômico na maturidade plena (R8) 

VAR6 – Valor agronômico em R6 
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1. INTRODUÇÃO 

A soja (Glycine max) é uma das culturas de maior relevância econômica mundial, 

sendo o seu farelo a principal fonte de proteínas para a produção animal e o seu óleo um dos 

principais produtos de consumo na indústria de alimentos, de cosméticos e na produção de 

biocombustíveis. No Brasil, essa cultura possui uma cadeia produtiva consolidada como a 

commodity mais importante no agronegócio. Estimativas da CONAB (2017) apontam que a 

soja alcançou na safra 2016/17 uma produção acima de 114 milhões de toneladas, um 

aumento de 19,5% em relação à safra anterior. Esse aumento se deve praticamente ao ganho 

de produtividade, uma vez que o rendimento médio das lavouras passou de 2870 kg.ha-1 em 

2015/16 para 3364 kg.ha-1 na safra de 2016/17. 

Tradicionalmente usada como matéria prima para a produção de óleo e proteína, a 

soja também pode ser utilizada in natura na alimentação humana, representando uma 

importante fonte de nutrientes. Nas culturas orientais, suas propriedades nutricionais e os 

seus benefícios à saúde têm sido reconhecidos há centenas de anos, de maneira que a soja 

faz parte da alimentação diária. Receitas que utilizam a soja in natura ampliam as opções de 

alimentos e fornecem compostos funcionais que auxiliam na prevenção de algumas doenças 

(Brouns 2002). Um dos usos in natura da soja é a na forma de hortaliça, a qual envolve a 

colheita de vagens imaturas ou verdes (estádio R6), cozimento destas por cinco minutos em 

solução de salmoura e consumo de seus grãos. A soja colhida e consumida em R6 recebe a 

denominação de Edamame no Japão, país onde o consumo se popularizou, sendo este nome 

também adotado por outros países, com destaque para os Estados Unidos. 

 Para ser utilizada como hortaliça, além de alta produtividade, a soja deve possuir um 

sabor agradável, apresentar, preferencialmente, grãos de tamanho grande e um período mais 

longo entre os estádios R6 e R7 (Fehr e Caviness 1977). Dessa forma, haverá melhor 

aproveitamento das plantas desde a colheita até a comercialização. Outro fator importante 

para o consumo da soja in natura é o aspecto físico das vagens. Estas precisam apresentar um 

tamanho maior, cor uniforme, pubescência mais clara e conter três ou mais sementes. Em seu 

interior, os grãos devem apresentar formato esférico e o mínimo possível de danos. Em 

relação à composição química, a soja deve apresentar maior teor de sacarose, com o objetivo 

de proporcionar sabor mais adocicado. 
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Tais características estão presentes em vários genótipos exóticos provenientes do 

sudeste da Ásia, porém estes materiais não são bem adaptados às condições de cultivo no 

Brasil. Além disso, a maior parte das cultivares brasileiras atuais não apresentam 

características morfológicas e de palatabilidade adequadas para o consumo direto. Nesse 

contexto, a exploração da diversidade genética disponível, por meio da realização de 

cruzamentos entre os materiais adaptados e os exóticos, é uma das principais estratégias 

utilizadas para obtenção de genótipos que aliem com as características desejadas de 

qualidade de grãos, com maior produtividade e resistência às doenças. 

O desenvolvimento da cultura da soja, independentemente da utilização final dos 

grãos, depende de inúmeros fatores, como temperatura, fotoperíodo, fertilidade do solo, 

disponibilidade hídrica e estresses bióticos como pragas e doenças. Dentre estes problemas, 

as doenças correspondem a um dos principais fatores que limitam a obtenção de altos 

rendimentos. Aproximadamente 40 doenças causadas por fungos, bactérias, nematoides e 

vírus já foram identificadas em lavouras de soja no Brasil e a importância econômica de cada 

uma varia em relação ao ano e à região, dependendo das condições climáticas de cada safra. 

As perdas anuais de produção por doenças são estimadas em cerca de 15% a 20%, entretanto, 

algumas doenças podem ocasionar perdas de quase 100% (EMBRAPA 2014). Uma das 

principais doenças que ocorrem na soja é a ferrugem asiática, a qual se destaca por ser capaz 

de causar grandes perdas de produtividade (Yorinori et al. 2005). 

A estratégia de controle mais recomendada é a utilização de diferentes fungicidas 

combinados com cultivares que apresentam tolerância ou resistência à doença. É 

imprescindível que exista a combinação destes dois fatores pois apenas a utilização do 

controle químico pode exercer uma maior pressão de seleção sobre populações de patógeno 

(Aguiar et al. 2016), que por sua vez apresentam grande diversidade, podendo levar, em um 

curto espaço de tempo, à perda da eficiência das moléculas ativas. Além disso, a tolerância ou 

a resistência genética permitem a minimização da aplicação de fungicidas, fato que também 

favorece a obtenção de produtos mais apropriados para o consumo humano in natura. 
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2. OBJETIVOS 

Identificar, em gerações iniciais de endogamia, cruzamentos promissores cujas 

plantas reúnam os genes favoráveis para soja hortaliça e tolerância à ferrugem. 

2.1. Objetivos Específicos 

a) Selecionar genitores com o maior potencial de geração de linhagens com 

características adequadas para a produção de soja hortaliça. 

b) Estimar as capacidades gerais e específicas de genitores e cruzamentos e 

explorar os seus efeitos em populações segregantes. 

c) Identificar os cruzamentos mais promissores cujas plantas apresentem níveis 

adequados de produtividade de grãos, tamanho de sementes, largura e 

comprimento de vagens, tempo para alcançar e permanecer no estádio R6 e 

tolerância à ferrugem. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. A Cultura da Soja 

A soja [Glycine max (L.) Merrill] pertence à família Fabaceae, subfamília 

Papilionoideae, tribo Phaseoleae, gênero Glycine. O gênero Glycine é dividido em dois 

subgêneros, o Glycine (perenes) e o Soja (anuais), sendo neste último incluída espécie 

cultivada Glycine max (Qiu e Chang 2010). A soja atualmente cultivada originou-se na China, 

especificamente na região entre o rio Wei, que é o maior afluente do rio Amarelo e o rio 

Hanjiang, que é o maior afluente do rio Yangtze (Wang et al. 2016). Lee et al. (2011) relatou 

que a soja apresenta uma história de domesticação complexa e que não há consenso em 

relação à época da domesticação, havendo estimativas que variam de 5000 a 3000 anos atrás. 

A introdução no sudeste da Ásia se completou entre os séculos XV e XVI e na Europa antes de 

1713. Na América do Norte ocorreu em 1765 (Hymowitz e Harlan 1983) e no Brasil em 1882, 

quando alguns genótipos foram cultivados na Bahia. O uso comercial da soja em território 

brasileiro começou a ter importância econômica no início da década de 1940, no Rio Grande 

do Sul (Almeida et al. 1999). 

Considera-se que um ancestral do gênero Glycine (x=10) passou por dois processos 

de poliploidização, sendo um há aproximadamente 59 milhões de anos e o outro há 13 

milhões de anos (Schmutz et al. 2010). Depois disso, surgiu um ancestral perene selvagem que 

evoluiu para uma espécie anual selvagem e finalmente para a soja domesticada (2n=4x=40). 

Apesar das características do seu genoma, todas as espécies até então descritas do gênero 

Glycine apresentam meiose diploide normal e a soja pode ser considerada paleopoliploide 

(Singh e Hymowitz 1988). A primeira montagem do genoma de referência (cultivar Williams 

82) foi realizada por Schmutz et al. (2010) o que revelou a existência de cerca de 46.000 genes 

posicionados em sua maioria nas extremidades dos cromossomos e também confirmou a 

origem poliploide da soja cultivada atualmente. 

Desde a sua domesticação até o presente, a soja se tornou uma cultura de grande 

importância em escala global. Estimativas do USDA mostram que na safra 2016/17 a área 

plantada no mundo alcançou 121 milhões de hectares e a produção aproximadamente 336 

milhões de toneladas. Estados Unidos, Brasil e Argentina lideram a produção mundial, com 
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117,2, 104 e 55,5 milhões de toneladas, correspondendo a 35%, 31% e 16%, respectivamente 

(USDA 2017). 

Nos últimos 50 anos, a produção mundial de soja teve um aumento superior a 800% 

(FAO 2017). A melhoria no padrão de vida em países em desenvolvimento, especialmente a 

China, resultou em um aumento na demanda por carne e derivados, aumentando, 

consequentemente, a necessidade de produção de proteína de soja para a alimentação 

animal. Outro fator importante é o aumento na demanda por óleos vegetais para produção 

de biocombustíveis (Qiu e Chang 2010). 

Os componentes da soja podem ser encontrados em um amplo espectro de produtos 

e processos, como em alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos químicos e na 

indústria em geral. Dentre estes, a utilização da soja na alimentação humana apresenta 

grandes perspectivas de crescimento, seja pelo consumo indireto de seus componentes 

isolados, como aminoácidos e ácidos graxos, ou diretamente, na forma de tofu, shoyu, suco 

de soja, carne (proteína vegetal texturizada ou PVT) de soja e ainda o consumo in natura na 

forma de brotos e grãos para salada, soja hortaliça tipo edamame, tempeh, natto e miso. 

A descoberta dos benefícios nutricionais e funcionais do consumo da soja contribuiu 

para um maior interesse na produção de genótipos com padrão para consumo humano direto. 

Dessa forma, um nicho de mercado para soja de alta qualidade começou a crescer 

mundialmente, aumentando o interesse no desenvolvimento de cultivares com características 

morfológicas e propriedades nutricionais próprias de soja hortaliça e alimentos humanos à 

base de soja (Jaureguy et al. 2011). 

3.2. Soja na Alimentação 

O uso para o consumo humano representa menos de 3,5 % da produção de soja no 

Brasil (Carrão-Panizzi et al. 2009). Os alimentos baseados em soja podem ser divididos em 

alimentos tradicionais e não-tradicionais. Tofu, suco (extrato solúvel) de soja, edamame, 

tempeh, miso, shoyu, natto, doces (Amanato), okara, brotos e salada de grãos de soja são 

considerados como alimentos tradicionais. Estes alimentos são tradicionais na Ásia, 

especialmente no Japão, onde a soja é cultivada há séculos. Os alimentos não tradicionais 

englobam p.ex. iogurte de soja, pudins de soja, soja torrada e outros derivados. 

No melhoramento para a produção de soja hortaliça, três características são as mais 

importantes, sendo elas, a palatabilidade, as propriedades nutricionais do grão e as 
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características físicas. Em relação à palatabilidade, busca-se reduzir as lipoxigenases, as quais 

são responsáveis pelo sabor de “feijão cru” do grão. No âmbito das características nutricionais, 

buscam-se maiores teores de proteínas, isoflavonas, óleo (compostos ricos em fósforo e 

ômegas) e carboidratos. Por último, em relação às características físicas do grão, busca-se uma 

cor de tegumento e de hilo mais clara (creme), formato próximo do esférico e um grão de 

tamanho maior. De acordo com Vello (1992), para melhorar a aceitabilidade da soja pelos 

consumidores, duas características apresentadas por alguns genótipos são bastante 

desejáveis: um tamanho maior de semente (≥ 20g/ 100 sementes) e um sabor mais adocicado 

semelhantemente ao das nozes.  

Sementes grandes têm maior massa de cotilédones em relação à massa do eixo 

hipocótilo-radícula (Oliveira et al. 2014), fato este que contribui para diluir os teores maiores 

de ácidos graxos polissaturados e isoflavonas presentes no eixo hipocótilo-radícula, 

conferindo melhor sabor à massa total (cotilédones + eixo) das sementes de soja hortaliça ou 

edamame. Com melhor sabor, as sementes maduras (estádio R8) das cultivares de soja 

hortaliça também se tornam mais recomendadas para outros usos importantes na 

alimentação humana direta, na forma por exemplo de salada, tofu, carne (PVT), extrato 

solúvel (suco) e doces (Vello e Silva 2006). 

Os genótipos que atendem a esses requisitos geralmente são provenientes da China 

e do Japão, regiões onde o cultivo foi iniciado. Por outro lado, a maioria das cultivares 

desenvolvidas para o plantio no Brasil, como commodity, apresentam sementes de tamanho 

médio (10 a 19 g/100 sementes) e baixa palatabilidade (Tsutsumi 2000). Tendo em vista este 

contraste, uma estratégia interessante pode ser o uso de genitores exóticos em cruzamentos 

com genitores adaptados, objetivando melhorar as cultivares brasileiras para que estas 

também possam atender às condições de consumo in natura. Fazendo isso, busca-se combinar 

os genes que controlam os caracteres favoráveis ao consumo humano presentes nos 

genótipos exóticos com os genes que conferem maior produtividade e vigor das sementes 

(germinação e vigor das plântulas) presentes nos materiais adaptados. 

Uma das dificuldades da utilização de genótipos exóticos é que a maior parte destes 

é adaptada a altas latitudes (próximas de 40°N) e várias regiões produtoras do Brasil 

apresentam latitudes menores que 30° (Spehar 1994). Os genótipos de clima temperado 

quando plantados nas condições tropicais, atingem o florescimento precocemente, porque 



20 
 

comumente não possuem os alelos para período juvenil longo (Tsutsumi 2000). Esta 

característica juntamente com o fato de apresentarem genes para hábito de crescimento 

determinado, causa redução no porte da planta e, em consequência, menor produtividade de 

grãos. 

3.2.1. Palatabilidade 

Um dos principais entraves para a difusão do consumo da soja está relacionado ao 

seu sabor. Em geral, as cultivares mais utilizadas apresentam sabor indesejável de “feijão cru” 

ou “beany flavor”, quando consumidas in natura. Essa característica é causada pela ação de 

enzimas lipoxigenases, as quais catalisam as reações que transformam o ácido graxo 

monoinsaturado (oleico) em ácidos graxos poli-insaturados (linoleico e linolênico) e 

hidróxidos e peróxidos lipídicos (hexenal), responsáveis pelo sabor desagradável. A enzima 

lipoxigenase constitui entre 1% e 2% da composição proteica da soja (Kumar et al. 2010). 

É possível evitar a ocorrência da oxidação dos ácidos graxos pela inativação das 

lipoxigenases através do calor, contudo essa operação não é prática e eficiente, além de poder 

levar à insolubilização das proteínas do grão. Desta forma, a eliminação das lipoxigenases por 

meio de melhoramento genético é a estratégia preferencial e a variabilidade existente em 

bancos de germoplasma pode ser explorada para atingir esse objetivo devido à existência de 

genótipos sem atividade de lipoxigenase (Kumar et al. 2010). 

Isoflavonas e saponinas também podem causar sabor indesejável nos produtos 

derivados da soja. O melhoramento de cultivares para a redução de isoflavonas e saponinas é 

possível, porém a boa aceitação do mercado devido aos benefícios à saúde proporcionados 

por estes componentes, justifica a sua manutenção nos grãos (Liu 2004). 

3.2.2. Soja Hortaliça 

A soja hortaliça é referente à soja colhida entre os estádios R6 e R7 (Fehr e Caviness 

1977). Neste momento, os grãos apresentam o volume máximo, alto nível de sacarose e 

clorofila, e possuem uma textura firme. Depois da colheita, as vagens podem ser mantidas 

inteiras ou as sementes podem ser extraídas e consumidas individualmente. Quando a soja é 

comercializada ainda com as vagens inteiras, ela é denominada “edamame”, quando apenas 

os grãos extraídos são comercializados, a denominação dada é “mukimame” 

(Shanmugasundaram e Miao-Rong 2010). A soja hortaliça se apresenta adocicada uma vez 
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que é colhida no estádio de maior teor de sacarose (Shanmugasundaram e Miao-Rong 2010). 

Neste ponto, os grãos possuem de 11% a 16% de proteína e de 8% a 11% de óleo em seu peso 

fresco (Mohamed e Mentreddy 2004). 

Como os grãos são consumidos diretamente das vagens é preferível que estas 

apresentem pubescência cinza mais fina e escassa. Além disso, as cultivares de edamame 

devem possuir o mínimo possível de vagens com apenas uma semente, uma vez que elas 

requerem um maior esforço para abrir quando forem consumidas. O tegumento da semente 

mais fino e na cor verde viva é mais desejável (Shanmugasundaram e Miao-Rong 2010), 

portanto, cultivares com o caráter de “stay green” mais longo são mais desejadas. Essas 

cultivares possuem maturação fisiológica tardia, tornando possível um prolongamento do 

período de colheita com as vagens ainda verdes (Cui et al. 2004). 

Características importantes para cultivares destinadas para a produção de soja 

hortaliça são teores de açúcares (sacarose e maltose) e aminoácidos livres para criar uma 

combinação de sabor atrativa. Como regra geral, é preferível que o conteúdo de açúcares seja 

superior a 10% da matéria seca. 

3.3. Composição Química da Soja 

3.3.1. Proteínas 

As leguminosas são conhecidas pelo alto teor de proteína nos grãos, em grande parte 

devido à fixação biológica de nitrogênio pelas bactérias do gênero Bradyrhizobium que se 

associam ao seu sistema radicular. A soja apresenta um teor proteico superior ao da maioria 

das espécies cultivadas, com um conteúdo próximo de 40% (Kumar et al. 2010). 

Além do alto teor, a qualidade nutricional da composição proteica se destaca como 

uma das mais completas no reino vegetal. Com exceção dos aminoácidos sulfurados, 

principalmente metionina e cisteína, a composição proteica da soja se assemelha ao padrão 

das proteínas de origem animal de alta qualidade (Endres 2001). Além disso, o baixo teor de 

aminoácidos sulfurados não é limitante uma vez que este teor não é significativamente menor 

do que o requerido pelo organismo humano (Kumar et al. 2010). A proteína da soja pode 

complementar o valor nutricional das proteínas provenientes de outras espécies vegetais. 

Como exemplo, a deficiência em lisina de grãos como trigo e milho, pode ser corrigida pelo 

consumo da soja, uma vez que os grãos de soja possuem esse aminoácido em quantidades 
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superiores às necessidades humanas (Endres 2001). As propriedades nutricionais da soja são 

mais exploradas na alimentação animal e, mundialmente, o farelo de soja corresponde a 63% 

de todas as fontes proteicas para alimentação animal (Kumar et al. 2010). 

3.3.2. Óleo 

Os principais componentes do óleo bruto da soja são os triglicerídeos. Após o 

refinamento do óleo, a composição é de 99% de triglicerídeos. Os triglicerídeos são lipídeos 

compostos de um glicerol ligado a três ácidos graxos (Liu 2004). A composição de ácidos graxos 

é importante para o melhoramento voltado para soja do tipo alimento, pois estes 

componentes são alvo de oxidação por lipoxigenases e este processo confere um sabor 

desagradável aos grãos e produtos derivados. 

3.3.3. Carboidratos 

A sacarose é a principal fonte de energia para a fermentação e proporciona o sabor 

adocicado dos alimentos de soja, especialmente para o tofu, suco de soja e edamame. Em 

geral, o conteúdo de sacarose na soja varia de 1,5% a 10,2% (Hou et al. 2009) e para se 

produzir um sabor mais adocicado, é fundamental que, dentro do programa de 

melhoramento, busque-se aumentar o conteúdo de sacarose nos grãos o máximo possível, 

sem comprometer os teores de proteínas e óleo. 

Outros carboidratos existentes na soja são os oligossacarídeos estaquiose e rafinose. 

Os conteúdos destes compostos nos grãos variam de 1,4% a 6,7% e 0,1% a 2,1%, 

respectivamente (Hou et al. 2009). Estes açúcares não são prontamente digeridos pelos 

humanos e causam a produção de gases em excesso quando os alimentos derivados de soja 

são consumidos. Dessa forma, um dos objetivos dos melhoristas é reduzir o conteúdo desses 

oligossacarídeos nos grãos. 

3.3.4. Componentes Funcionais 

Embora os benefícios para a saúde provenientes do consumo da soja sejam 

conhecidos há séculos pelos povos da Ásia, apenas recentemente as suas propriedades 

despertaram interesses em outras regiões do mundo. Assim, existe cada vez mais interesse na 

utilização dos derivados da soja como alimentos funcionais (Kumar et al. 2010). Exemplos de 
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benefícios à saúde compreendem propriedades anticancerígenas, efeitos antioxidativos e de 

redução do nível de colesterol. Componentes funcionais da soja incluem as isoflavonas, 

saponinas, lecitina, inibidores de tripsina, oligossacarídeos, tocoferol e fitoesteróis (Liu 2004). 

As isoflavonas são flavonoides encontrados na soja e outras leguminosas. Nos grãos 

de soja e nos derivados não fermentados, as isoflavonas são encontradas predominantemente 

na forma de glicosídeos (Silva et al. 2009). Após o consumo, elas passam por um metabolismo 

enzimático no intestino delgado que resulta na liberação de suas formas bioativas, daidzeína, 

genisteína e gliciteína. As isoflavonas são fitoestrógenos e são conhecidas por apresentar 

efeitos positivos na saúde como a redução dos riscos de doença arterial coronariana, 

osteoporose, certos tipos de câncer e atenuação dos sintomas pós-menopausa (Brouns 2002). 

Os grãos de soja possuem de 0,1% a 0,4% de isoflavonas em seu peso seco, 

correspondendo ao maior teor deste composto entre as culturas comerciais (Liu 2004). A 

concentração varia consideravelmente entre diferentes genótipos de soja e as condições do 

ambiente (Murphy et al. 2009). Essa concentração também é influenciada pelo manejo da 

cultura (Liu et al. 2016) e época de semeadura (Freiria et al. 2016). Além disso, a concentração 

de isoflavonas na soja é influenciada pelos diferentes métodos de processamento (Carrão-

panizzi et al. 2009). 

Outro importante constituinte da soja é o tocoferol, sendo sua presença no óleo 

refinado quantificada entre 1000 e 2000 mg/kg (Liu 2004). O tocoferol existe na forma de 

quatro isômeros (α, β, ϒ, δ) e todos com exceção do beta, estão presentes no óleo. O α-

tocoferol é conhecido como a vitamina E e a soja é a principal fonte comercial dessa vitamina. 

O tocoferol protege as gorduras poli-insaturadas da oxidação, sendo portanto um 

componente antioxidante (Cober et al. 2010). 

 

3.4. Ferrugem Asiática da Soja 

A ferrugem asiática da soja tem como agente causador o fungo biotrófico obrigatório 

Phakopsora pachyrhizi H. Sydow & P. Sydow (Goellner et al. 2010). Esta doença ocorre em 

grande parte das áreas produtoras de soja nas regiões tropicais e subtropicais no mundo e as 

perdas causadas por sua ocorrência podem alcançar até 80% (Yorinori et al. 2005). A doença 

é onipresente nas áreas de cultivo de soja no Brasil e atualmente não existe nenhuma cultivar 
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disponível que apresente resistência completa a todos os isolados de P. pachyrhizi e, portanto, 

a aplicação de fungicidas ao longo do ciclo de desenvolvimento da planta é necessária para 

controlar a doença, mesmo naqueles cultivares que apresentam resistência a algumas raças 

(Goellner et al. 2010). 

Sob condições favoráveis, com a temperatura variando entre 15°C e 28°C e 

molhamento foliar por um período de 6 a 12h, as urédias do fungo se desenvolvem entre 5 a 

7 dias após a infecção e 2 dias depois, os urediniosporos começam a ser produzidos (Marchetti 

et al. 1979; Melching et al. 1989). Uma condição de umidade relativa entre 75% e 80% é 

necessária para a germinação dos esporos e a infecção da folha.  

Na face abaxial da folha, pode-se observar urédias que se rompem e liberam os 

urediniósporos, que são dispersados pelo vento, resultando em novas infecções próximas ao 

foco inicial da doença ou podem ser transportados a longas distâncias e permanecer viável 

por muitos dias, desde que estes não estejam expostos diretamente à radiação ultravioleta 

(Goellner et al. 2010). Uma pústula é capaz de produzir centenas de urediniósporos 

continuamente por cerca de 3 semanas após o início da esporulação (Murithi et al. 2016). O 

ciclo da doença continua até a desfolha completa da planta ou até que as condições 

ambientais se tornem desfavoráveis para o fungo. 

Os sintomas da infecção da ferrugem na soja podem ser observados em qualquer um 

dos estádios de desenvolvimento da planta, porém maiores perdas de produtividades estão 

associadas à infecção a partir do início do florescimento (R1) até a granação ou enchimento 

das vagens (R6) (Hartman et al. 1991). Os sintomas que se manifestam nas folhas são 

pequenas lesões foliares na cor acinzentada ou verde-clara (flecks ou reação IF, reação de 

imunidade), castanho-clara (“Tan”), marrom-escuro, ou marrom-avermelhado (Reddish 

Brown –RB) (Ono et al. 1992). As lesões nas cultivares suscetíveis são predominantemente 

castanho-claras (“Tan”) e em cultivares com resistência, as lesões são mais comumente de cor 

marrom-avermelhadas (RB) (Vello e Carvalho 2013). 

A ferrugem reduz a produtividade por meio de diminuição da atividade fotossintética 

das folhas infectadas. Isso é causado pela redução na área verde da folha devido à formação 

das lesões e desfolha prematura, resultando em menor acúmulo de matéria seca e redução 

na produção e no peso dos grãos (Kumudini et al. 2008; Godoy 2015). 

O estudo do controle genético da resistência e tolerância à ferrugem é de grande 

importância em todo programa de melhoramento, uma vez que esta doença é um dos 
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principais problemas econômicos que afetam a produção da soja no Brasil (Goellner et al. 

2010; Vello e Carvalho 2013) e representa uma séria ameaça quando as condições climáticas 

são adequadas ao seu desenvolvimento (Yorinori et al. 2005). 

A aplicação de fungicidas é a principal linha de defesa contra o desenvolvimento da 

doença, porém a baixa eficiência de alguns produtos, o aumento de custos de produção, o 

risco de poluição ambiental e o surgimento de resistência são fatores preocupantes em 

relação ao uso apenas dos defensivos (Schneider et al. 2008). Assim, uma forma de manejo da 

doença ambientalmente favorável e duradoura é a utilização de cultivares com tolerância ou 

resistência à ferrugem (Ribeiro et al. 2008). Um dos entraves ao avanço do melhoramento 

para resistência e tolerância à ferrugem é a existência de grande variabilidade nas populações 

do fungo. No primeiro estudo comparativo da patogenicidade da ferrugem na América do Sul, 

especificamente, na Argentina, Brasil e Paraguai, Akamatsu et al. (2013) compararam 59 

populações de P. pachyrhizi e encontraram uma grande variabilidade, sendo que no caso das 

24 populações identificadas no Brasil, todas diferiram no tipo de patogenicidade. 

A utilização de cultivares tolerantes/resistentes também pode ser dificultada pelo 

tempo que é necessário para a incorporação dos genes de resistência. Pelo menos sete loci 

(Rpp1 a Rpp7) que controlam a resistência da soja a raças específicas de ferrugem foram 

identificados até o momento (Hyten et al. 2007; Garcia et al. 2008; Silva et al. 2008; 

Chakraborty et al. 2009; Li et al. 2012; Hossain et al. 2015; Childs et al. 2017) e estes 

encontram-se distribuídos em uma grande diversidade de genótipos com características 

fisiológicas, fenológicas e agronômicas distintas, o que representa um desafio para o 

desenvolvimento de cultivares elites com resistência completa. 

No Brasil, as estratégias de manejo recomendadas compreendem a utilização de 

cultivares precoces e semeaduras no início da época recomendada, a eliminação de plantas 

de soja voluntárias e a ausência de cultivo de soja na entressafra por meio do vazio sanitário, 

o monitoramento da lavoura desde o início do desenvolvimento da cultura, a aplicação de 

fungicidas de forma preventiva e também no aparecimento dos sintomas, assim como a 

utilização de cultivares com genes de resistência (EMBRAPA 2014). Atualmente, mais de 110 

fungicidas possuem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

para o controle da ferrugem, sendo os principais grupos químicos triazol, estrobilurina, 

carboxamidas e suas combinações. 
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3.5. Melhoramento Genético 

Características agronômicas que são de maior interesse no melhoramento genético 

da soja, incluem a produtividade, o ciclo de desenvolvimento, a morfologia da planta (altura, 

ramificação, número de nós), estabilidade, resistência e tolerância à deiscência e aos estresses 

bióticos e abióticos. Os objetivos do desenvolvimento de cultivares de soja dependem de 

vários fatores como por exemplo região geográfica, temperatura média, fotoperíodo e tipo de 

utilização dos grãos; contudo, a alta produtividade se destaca como o objetivo principal 

(Panthee 2010). Em relação ao tamanho das sementes, o melhoramento depende do tipo de 

utilização que será dada aos grãos. Em geral, buscam-se sementes maiores quando o objetivo 

é a produção de soja hortaliça. Outros fatores importantes são a uniformidade do tamanho 

das sementes, o formato mais esférico e a cor clara (creme) de tegumento e hilo, sendo estas 

as características mais atrativas no mercado (Panthee 2010). 

3.5.1. Cruzamentos Dialélicos 

A importância da capacidade combinatória já é reconhecida há mais de 70 anos, 

desde quando Sprague e Tatum (1942) definiram os termos de capacidade geral e específica 

de combinação com base no sistema de cruzamentos dialélicos. De acordo com esses autores, 

o termo capacidade geral de combinação é usado para designar a performance média de uma 

linhagem genitora em uma série de combinações híbridas. O termo capacidade específica de 

combinação designa o vigor de um cruzamento em particular, relativamente ao esperado com 

base nas estimativas de capacidades gerais de combinação dos genitores envolvidos no 

cruzamento.  

Os cruzamentos dialélicos apresentam grande utilidade nos programas de 

melhoramento, pois auxiliam a seleção dos materiais genéticos mais promissores. Esta 

estratégia também tem sido utilizada com sucesso na genética quantitativa para a busca de 

melhor entendimento da ação dos genes envolvidos na determinação dos caracteres 

quantitativos, os quais são os de maior importância na agricultura. Os dialelos são utilizados 

tradicionalmente para estimar as variâncias genéticas e também as capacidades gerais e 

específicas de combinação dos cruzamentos entre linhagens fixas (Gardner e Eberhart 1966) 

e, mais recentemente, também para organizar os ciclos de intercruzamentos (recombinação) 

nos programas de seleção recorrente de espécies autógamas (Vello e Nazato 2017). 
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No sistema de cruzamentos dialélicos, um conjunto de p linhagens é escolhido e 

cruzamentos entre essas linhagens são executados. Esse procedimento gera um valor máximo 

de p2 combinações. Os dados dessas combinações podem ser colocados na forma de uma 

tabela p x p em que xii representa o valor médio da i-ésima linhagem, xij representa o valor 

médio do híbrido F1 resultante do cruzamento da i-ésima com a j-ésima linhagem e xji 

representa o cruzamento recíproco (Griffing 1956). Dessa forma as p2 combinações podem 

ser divididas em três grupos: 

(1) As p linhagens genitoras; 

(2) Um conjunto de (1/2)p(p-1) híbridos F1; 

(3) Outro conjunto de (1/2)p(p-1) híbridos F1 recíprocos. 

Os cruzamentos dialélicos podem variar em função da presença ou ausência dos 

genitores e do híbrido F1 recíproco. Dessa forma, existem quatro métodos experimentais: 

(1) Genitores, um conjunto de F1` s e os F1` s recíprocos são incluídos (todas as p2 

combinações); 

(2) Genitores e um conjunto de F1`s são incluídos, mas os F1` s recíprocos não são 

incluídos [(1/2)p(p+1) combinações]; 

(3) Um conjunto de F1`s e os F1`s recíprocos são incluídos, mas exclui-se os 

genitores [p(p+1) combinações]; 

(4) Apenas um conjunto de F1`s, sem a inclusão dos F1` s recíprocos e dos genitores 

[(1/2)p(p-1) combinações]. 

Existe a possibilidade de se trabalhar com populações que apresentam um certo grau 

de endogamia como no caso de populações na geração F2 ou gerações mais avançadas. A ideia 

de se utilizar essas populações surgiu para superar o problema da limitação da quantidade de 

sementes hibridas F1 que geralmente ocorre no cruzamento entre linhagens puras. Dessa 

forma, sementes F1 podem ser avançadas uma geração para produzir a geração F2 de forma 

que exista quantidade adequada de sementes para os testes (Hallauer et al. 2010a). O uso de 

sementes da geração F2 para os experimentos de avaliação dos cruzamentos implica na 

consideração de que as progênies estudadas possuem algum nível de endogamia. De acordo 

com (Stuber 1970), o principal efeito de se avaliar progênies endogâmicas é a mudança no 

coeficiente da variância de dominância, que diminui ao longo das gerações de endogamia. Em 

espécies autógamas, o uso da geração F2 ou mais avançada tem a vantagem adicional de se 
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aproximar das linhagens a serem obtidas com as autofecundações sucessivas e, por isso, 

torna-se mais representativa. 

3.5.2. Herdabilidade dos Caracteres 

A herdabilidade (ℎ2) é um dos parâmetros genéticos mais úteis para o trabalho dos 

melhoristas. Ela é uma medida da importância relativa da hereditariedade de qualquer caráter 

(Nyquist e Baker 1991). A herdabilidade pode ser conceituada como a proporção da variância 

genética presente na variância fenotípica total. Assim, ela é uma estimativa da confiabilidade 

do valor fenotípico como indicador do valor reprodutivo (Ramalho et al. 2012). Estes mesmo 

autores comentam que a herdabilidade não é imutável. O seu valor pode ser alterado em 

decorrência da variação genética existente na população e pelas ambientais da área 

experimental. Dois tipos de ℎ2 podem ser estimados: 

 

A herdabilidade no sentido amplo ℎ𝑎
2: 

ℎ𝑎
2 =

𝜎𝐺
2

𝜎𝐹
2 =

𝜎𝐴
2+𝜎𝐷

2

𝜎𝐴
2+𝜎𝐷

2 +𝜎𝐸
2  (Eq. 1) 

 

A herdabilidade no sentido restrito ℎ𝑟
2: 
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2

𝜎𝐹
2 =

𝜎𝐴
2

𝜎𝐴
2+𝜎𝐷
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A herdabilidade no sentido amplo (ℎ𝑎
2) tem como numerador toda a variância 

genética, enquanto que a herdabilidade no sentido restrito (ℎ𝑟
2) considera apenas a variância 

genética aditiva (𝜎𝐴
2), ou seja, a parte que está associada ao valor reprodutivo e que é 

aproveitada e fixada pela seleção. A herdabilidade no sentido restrito (ℎ𝑟
2) apresenta uma 

maior relevância no melhoramento de plantas autógamas, pois ela é associada ao valor 

reprodutivo, sendo portanto fixada pela seleção (Ramalho et al. 2012). 

3.5.3. Correlações entre Caracteres 

O estudo da associação entre caracteres apresenta grande importância no âmbito do 

melhoramento, pois em geral os objetivos dos programas envolvem a melhoria de um 

conjunto de caracteres de forma simultânea. Além disso, a correlação auxilia o processo de 

seleção de caracteres quando estes representam dificuldades devidas à baixa herdabilidade 

ou problemas de medição e identificação. 
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A correlação que é determinada a partir de medidas diretas de caracteres dos 

indivíduos de uma população é a fenotípica. Essa correlação tem causas genéticas e 

ambientais, porém, só as genéticas envolvem uma associação de natureza herdável, podendo 

assim ser utilizada na orientação de programas de melhoramento (Vencovsky e Barriga 1992). 

A correlação genética pode ser causada por efeitos pleiotrópicos dos genes ou então 

pelo desequilíbrio de ligação. Neste último caso, a correlação genética é transitória 

manifestando-se, especialmente, nas primeiras gerações de populações obtidas do 

intercruzamento de genitores divergentes (Falconer 1960). Se dois caracteres apresentam 

correlação genética favorável, é possível obter ganhos para um deles por meio da seleção 

indireta no outro associado. Contudo, se um caráter correlacionar-se negativamente com 

alguns e positivamente com outros, deve-se tomar o cuidado de, ao selecioná-lo, não causar 

alterações indesejáveis (Cruz et al. 2012). 

O ambiente torna-se causa de correlações quando dois caracteres são influenciados 

de forma coordenada pelas diferenças de condições ambientais. Valores negativos dessa 

correlação indicam que o ambiente favorece um caráter em detrimento do outro, e valores 

positivos, que os dois caracteres são beneficiados ou prejudicados pelas mesmas causas de 

variações ambientais (Cruz et al. 2012). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Materiais Genéticos 

Os materiais genéticos utilizados nesta pesquisa compreendem 15 cruzamentos em 

esquema dialélico completo de seis genitores (6 x 6), sem recíprocos, em gerações iniciais de 

endogamia, ou seja, as gerações F2 (ano agrícola 2015/16) e F3 (ano agrícola 2016/17) (Tabelas 

1 e 2). Este dialelo envolveu quatro genitores convencionais de alta produtividade de grãos e 

óleo (USP-13-66.136, USP-13-19.015, USP-13-19.007 e USP-13-19.034) desenvolvidos pelo 

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

ESALQ, ao longo de vários ciclos de hibridação e avaliação, pesquisados e reportados por 

Destro (1991), Pacova (1992), Yokomizo (1994), Tsutsumi (2000), Silva (2008) e Casas-Leal 

(2015). Além destes, uma cultivar exótica de origem japonesa (Tengamine) e uma cultivar 

convencional (BRS 267) da EMBRAPA formaram o grupo de genitores. Detalhes sobre as 

genealogias e os cruzamentos estão apresentados nas tabelas 1 e 2 e esquematizados na 

figura 11. O presente estudo representa um prosseguimento do programa 25 do SGAEA, que 

tem o objetivo geral de pesquisar o germoplasma de soja para consumo humano direto, com 

destaque para soja hortaliça e, também, desenvolver novos genótipos que apresentem 

características ideais para este tipo de soja. 

4.2. Locais dos Experimentos 

As hibridações foram realizadas entre o período de janeiro e fevereiro de 2014 em 

casa de vegetação, sendo os genitores semeados em vasos. Inicialmente, foram colocadas 10 

sementes por vaso e em seguida foi realizado um desbaste para manter 3 plântulas. A geração 

F1 foi conduzida no ano agrícola de 2014/15, sendo realizada a semeadura em tubetes 

colocados em casa de vegetação e em seguida feito o transplante das mudas para o campo 

quando estas apresentavam pelo menos dois trifólios. No campo, as mudas foram 

transplantadas em covas individuais espaçadas 0,80m x 0,80m. A área experimental utilizada 

é caracterizada por apresentar relevo ondulado, amenizado artificialmente com o uso de 

curvas de nível, solo do tipo Nitossolo Vermelho Eutrófico com textura argilosa e um pH médio 

igual a 5 (Tabela 3) e está localizada dentro do Departamento de Genética, na ESALQ/USP em 

Piracicaba (22o42’30” de latitude sul, 47o38’00” de longitude oeste e 546 m de altitude média). 
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Na geração seguinte (F2, 2015/16), além da ESALQ, os genótipos foram semeados na 

Estação Experimental Anhumas, administrada pelo Departamento de Genética. A área em 

Anhumas apresenta solo do tipo Latossolo Amarelo Distrófico, contendo 72% de areia, 20% 

de argila e 8% de silte e pH médio de 6,4 pós-correção com calcário dolomítico (Tabela 3) e 

está localizada a 60 Km da ESALQ-sede em área limítrofe do município de Piracicaba com o 

município de Anhembi (22o45’ de latitude sul, 48o00’ de longitude oeste, 460 m de altitude e 

topografia plana). Para a implantação da geração F3 (2016/17), foi utilizada apenas a área na 

ESALQ. 

O clima da região na classificação de Köppen é Cwa, subtropical quente, com inverno 

seco, temperatura do mês mais frio menor que 18oC e do mês mais quente maior que 22oC, 

com média total anual de chuvas de 1.278 mm e um total de chuvas do mês mais seco menor 

que 30 mm (Rolim et al. 2007). 

A preparação do solo seguiu o mesmo padrão para todos os experimentos. O solo foi 

arado e gradeado de acordo com o sistema convencional e foram realizadas adubações 

seguindo as recomendações técnicas para a cultura. Utilizou-se herbicidas pré e pós-

emergentes para o controle de plantas daninhas e para o controle de insetos, foi realizada 

uma combinação de controle biológico e químico, quando detectados níveis críticos. Além 

disso, irrigação por aspersão foi implementada logo após a semeadura e ao longo do ciclo da 

cultura, quando necessário (EMBRAPA 2014). 

4.3. Condução e Delineamento Experimental 

Em 2015/16 (geração F2), os quatro experimentos foram delineados em blocos ao 

acaso com três repetições. Em cada local (ESALQ e Anhumas) os genótipos foram conduzidos 

em dois manejos distintos da ferrugem com fungicidas, como se encontra detalhado no item 

4.4. No ano agrícola 2016/17 (geração F3), os dois experimentos também foram delineados 

em blocos ao acaso, porém com quatro repetições. A parcela experimental utilizada nos dois 

anos foi formada por uma fileira de 2m x 0,5m, com área útil de 1m², colocando-se 50 

sementes em cada sulco (Tabela 4). 

4.4. Manejos de Doenças com Diferentes Fungicidas para Estimar o Efeito Ferrugem 

Com o objetivo de se estimar o efeito da ferrugem asiática e caracterizar os genótipos 

para o tipo de reação de tolerância à ferrugem, foram realizados dois experimentos com 
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manejos de doenças com diferentes fungicidas, seguindo-se as dosagens e os procedimentos 

adotados para soja em áreas comerciais. Estes dois experimentos ocuparam áreas vizinhas e 

receberam os mesmos tratos culturais, com exceção dos fungicidas. 

O esquema de manejo com fungicidas nos experimentos foram os seguintes: 

- Manejo 1 (controle da ferrugem): um experimento com todos os genótipos 

(cruzamentos e genitores) recebeu três aplicações de fungicidas com os princípios ativos 

Fluxapiroxade (58,4 g i.a. ha-1) e Piraclostrobina (116 g i.a. ha-1), visando o controle das 

doenças de fim de ciclo (DFC) e também o controle da ferrugem asiática. 

- Manejo 2 (sem controle da ferrugem): um experimento com todos os genótipos 

(cruzamentos e genitores) recebeu três aplicações de fungicidas com princípio ativo 

Carbendazim (250 g i.a. ha-1), visando-se o controle das DFC, exceto a ferrugem. 

Para cada genótipo, as diferenças entre médias ajustadas dos dois manejos (1 e 2) 

estimam o efeito da ferrugem em termos de produtividade de grãos e do tamanho das 

sementes. A tolerância de cada genótipo foi estimada pela taxa de reação à ferrugem. A 

estratégia do emprego de diferentes fungicidas para estimar o efeito da ferrugem tem sido 

utilizada por outros autores (Araújo e Vello 2010; Yokomizo et al. 2013; Vello e Carvalho 2013; 

Nazato 2014; Wysmierski 2015; Assunção Filho 2016; Espolador 2016). 

4.5. Ambientes Experimentais 

Nas análises executadas neste trabalho, foram considerados seis ambientes de 

estudo, formados pelas combinações de duas áreas experimentais, duas gerações (F2 e F3 

avaliadas em 2015/16 e 2016/17, respectivamente) e dois manejos com fungicidas. Estes 

ambientes foram considerados em sua totalidade para as análises relacionadas à 

produtividade de grãos (PG), peso de cem sementes (PCS) e os efeitos da ferrugem, pois no 

primeiro ano agrícola (2015/16) apenas estes dois caracteres foram avaliados nos dois locais. 

No ano agrícola de 2016/17, com experimentos em um único local (ESALQ), além dos 

caracteres citados, foi avaliada uma série de outros relacionados ao desempenho agronômico 

e de interesse para a produção de soja hortaliça. Estes ambientes encontram-se descritos a 

seguir: 

- Ambiente 1 (A1): Anhumas, ano agrícola de 2015/16 e manejo 1; 

- Ambiente 2 (A2): Anhumas, ano agrícola de 2015/16 e manejo 2; 
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- Ambiente 3 (B1): ESALQ, ano agrícola de 2015/16 e manejo 1; 

- Ambiente 4 (B2): ESALQ, ano agrícola de 2015/16 e manejo 2; 

- Ambiente 5 (C1): ESALQ, ano agrícola de 2016/17 e manejo 1; 

- Ambiente 6 (C2): ESALQ, ano agrícola de 2016/17 e manejo 2; 

4.6. Caracteres Avaliados 

4.6.1. Caracteres Avaliados na Geração F2 (2015/16) 

Produtividade de grãos (PG): avaliado na maturidade em g.parcela-1 e transformada em kg.ha-

1; compreende o peso em gramas de todos os grãos colhidos na parcela, após pré-secagem à 

sombra em salas ventiladas, até os grãos alcançarem cerca de 13% de umidade; 

Peso de cem sementes (PCS): peso em gramas de 100 sementes maduras e sadias, com cerca 

de 13% de umidade; o PCS é uma maneira relativamente simples de se estimar o tamanho das 

sementes e o seu potencial uso como soja hortaliça, bem como o tipo de reação de tolerância 

à ferrugem; 

Efeito Ferrugem (EF) e Taxa de Reação à Ferrugem (TRF): estes efeitos foram estimados por 

uma adaptação dos métodos proposto por (Araujo e Vello 2010) e (Carvalho 2015) pela 

diferença entre as médias ajustadas de cada genótipo nos dois manejos da ferrugem com 

fungicidas diferentes, para os caracteres produtividade de grãos e peso de cem sementes, 

conforme as equações seguintes: 

𝐸𝐹 = 𝑀2 − 𝑀1 (Eq. 3) 

𝑇𝑅𝐹 =
𝑀2−𝑀1

𝑀2
× 100 (Eq. 4) 

Nas quais: 

𝑀1 : Média ajustada no experimento com controle da ferrugem 

𝑀2 : Média ajustada no experimento sem controle da ferrugem 

4.6.2. Caracteres Avaliados na Geração F3 (2016/17) 

Na geração F3 conduzida na ESALQ em 2016/17, foram avaliados os mesmos 

caracteres da geração F2 (item 4.6.1) e mais os seguintes: 

Comprimento das vagens em R6 (CVR6): amostras de quatro vagens colhidas do 

terço médio de cinco plantas tomadas ao acaso em R6 (Fehr e Caviness 1977) em cada parcela, 

totalizando 20 vagens, foram fotografadas e as imagens geradas mensuradas utilizando o 
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plug-in Cultivarj do software Imagej (Polder et al. 2012). Foram medidos os comprimentos 

entre a marca das sépalas e a ponta da vagem e calculado o valor médio do comprimento. 

Largura das Vagens em R6 (LVR6):de forma semelhante à medição de CVR6, as 

larguras nas partes centrais das mesmas 20 vagens foram mensuradas com o software e 

determinou-se o valor médio para cada genótipo. 

Número de dias para o estádio R6 (NDR6): número de dias contados a partir da 

semeadura até o estádio R6, no qual é feita a colheita das vagens de soja hortaliça para o 

consumo humano. 

Período de entre R6 e R7(Stay Green ou SG): compreende o número de dias em que 

o genótipo se manteve entre os estádios R6 e R7, sendo estimado pela diferença entre os 

números de dias para as plantas alcançarem R7 e R6. Este período representa o espaço de 

tempo em que cada parcela manteve as vagens desenvolvidas na cor verde. 

Valor agronômico em R6 (VR6): avaliado no estádio R6, com escala visual de notas 

variando de 1 (plantas inadequadas) a 10 (plantas altamente adequadas); esta avaliação 

compreende um índice visual baseado em uma série de características, tais como: sanidade 

das plantas, quantidade de ramificações, altura da planta e quantidade de vagens. 

Número de dias para a maturidade (NDM): definido como o período em dias entre 

a data de emergência das plântulas até a data em que aproximadamente 95% das vagens 

apresentaram-se maduras (estádio R8). 

Altura da planta na maturidade (APM): compreende o valor médio da distância (cm) 

do colo da planta até o ápice da haste principal de cinco plantas em maturidade plena (R8), 

tomadas ao acaso na parcela e, posteriormente, calculando-se a média aritmética das 

avaliações de cada parcela. 

Acamamento (AC): avaliado na maturidade (R8) por meio de uma escala de notas 

visuais de 1 a 5 (Bernard et al. 1965), sendo 1 para plantas eretas e 5 para plantas acamadas. 

Considerou-se planta acamada aquela que apresentou um ângulo maior que 45° de inclinação 

em relação à vertical. 

Valor agronômico (VA): avaliado no estádio R8, com escala visual de notas, variando 

de 1 (plantas inadequadas) a 10 (plantas altamente adequadas); trata-se de um caráter 

subjetivo, que reúne em um índice várias características da planta, com destaque para 

sanidade das plantas, quantidade de ramificações, altura de planta e quantidade de vagens. 
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Nota de severidade de Ferrugem (NF): a severidade foi avaliada por notas visuais 

variando de 1 (folhas com até 0,6% de área infectada) a 6 (folhas com até 78,5% de área 

infectada), baseando-se na escala diagramática proposta por Godoy et al. (2006). 

4.7. Análises Estatístico-Genéticas 

Os dados experimentais coletados foram organizados em planilhas do Microsoft 

Excel® e submetidos às análises estatístico-genéticas, utilizando-se o programa computacional 

R, versão 3.2.3 (R Core Team 2015) com o auxílio dos pacotes MICE (Buuren e Groothuis-

Oudshoorn 2011), ScottKnott (Jelihovschi et al. 2014), ggplot2 (Wickham 2011), fBasics 

(Wuertz 2017), qgraph (Epskamp et al. 2012) e o programa Genes (Cruz 2016). 

Foram realizados estudos preliminares para detectar a presença de outliers e avaliar 

se os dados atendiam os pressupostos necessários para as análises estatísticas, como 

normalidade da distribuição dos erros, homogeneidade das variâncias, e aditividade dos 

efeitos dos fatores de variação. Foram utilizados gráficos como o qqplot e histogramas de 

frequências, como também testes de normalidade para esta avaliação inicial dos dados.  

Na organização dos dados nas planilhas, foram observados alguns tratamentos 

perdidos, contudo, como a quantidade total desses dados não excedeu 5% do conjunto foi 

possível fazer as predições dos valores para o prosseguimento das análises. 

Em alguns casos, para as avaliações de notas como as utilizadas neste trabalho (VAR6 

– valor agronômico em R6, VA – valor agronômico e AC – acamamento) é comum utilizar a 

transformação dos dados para que haja uma aproximação da distribuição normal, uma vez 

que estes dados não apresentam esta distribuição. Uma transformação comum é a formula (X 

+0,5)2, adaptada de (Yamamura 1999). Contudo, em razão das modificações de distribuição 

terem sido relativamente pequenas, preferiu-se manter os dados originais (sem 

transformação) para se obter melhor representatividade, principalmente em termos de 

estimação de parâmetros genéticos. 

4.7.1. Análises de variância 

Foram realizadas análises de variância individuais por experimento envolvendo todos 

os genótipos de acordo com o delineamento experimental utilizado. Também foram 

estimados os coeficientes de variação para cada caráter como medida de precisão 

experimental. 
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As análises de variância individuais foram realizadas de acordo com o seguinte 

modelo estatístico: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝐺𝑖 + 𝐵𝑗 + 𝜀𝑖𝑗  (Eq. 5) 

Em que: 

𝑌𝑖𝑗: observação obtida na parcela com i-ésimo genótipo no j-ésimo bloco; 

𝜇: constante comum a todas as observações e corresponde à média geral do caráter; 

𝐺𝑖: efeito do i-ésimo genótipo (cruzamentos em F2 e F3 e genitores) considerado 

aleatório; 

𝐵𝑗: efeito do j-ésimo bloco considerado aleatório; 

𝜀𝑖𝑗: efeito aleatório do erro associado à observação de ordem ij. 

 

Posteriormente, as análises conjuntas de variância envolvendo diferentes ambientes, 

foram baseadas no seguinte modelo: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝐺𝑖 + 𝐴𝑘 + 𝐺𝐴𝑖𝑘 + 𝐵/𝐴𝑗𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘  (Eq. 6) 

Sendo: 

𝑌𝑖𝑗𝑘: observação obtida na parcela com o i-ésimo genótipo no j-ésimo bloco; 

𝜇: constante comum a todas as observações; 

𝐺𝑖: efeito do i-ésimo genótipo (cruzamentos em F2 e F3 e genitores) considerado 

aleatório; 

𝐴𝑘: efeito do k-ésimo ambiente (combinação de local e manejo da ferrugem) 

considerado aleatório; 

𝐺𝐴𝑖𝑘: efeito da interação do i-ésimo genótipo com o k-ésimo ambiente considerado 

aleatório; 

𝐵/𝐴𝑗𝑘: efeito do j-ésimo bloco dentro do k-ésimo ambiente considerado aleatório; 

𝜀𝑖𝑗𝑘: efeito aleatório do erro associado à observação de ordem ijk. 

4.7.2. Teste de Agrupamento de Médias 

Realizou-se o agrupamento de médias pelo método de Scott e Knott (1974) ao nível 

de 5% de probabilidade para caracterizar os cruzamentos (em F2 e F3) e, também, comparar 

com a média geral dos genitores do dialelo. 
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4.7.3. Significância do efeito ferrugem 

O efeito ferrugem, como comentado no item 4.6.1, foi calculado pela diferença entre 

as médias ajustadas de produtividade de grãos (PG) e o peso de cem sementes (PCS) obtidas 

nos dois manejos da ferrugem. A significância da diferença entre estas médias foi determinada 

por meio do teste t. Para a determinação da diferença mínima significativa (DMS) foi utilizado 

o método de Fisher, mostrado por Vieira e Hoffmann (1989) por meio da seguinte equação: 

𝑑𝑚𝑠 = 𝑡√2
𝑄𝑀𝑅

𝑟⁄   (Eq. 7) 

Em que o valor t é dado em tabela (5% de significância e bicaudal), o QMR 

corresponde ao quadrado médio do resíduo da análise de variância e r é o número de 

repetições em cada manejo contrastante. 

As hipóteses testadas foram: 

H0: μ1 − μ2 = 0 vs H1: μ1 − μ2 ≠ 0  

       μ1 − μ2 < 0  

       μ1 − μ2 > 0 

4.7.4. Estimativa dos coeficientes de Herdabilidade 

Os coeficientes de herdabilidade no sentido amplo foram estimados pela razão entre 

a variância genética e a variância fenotípica. Estas variâncias foram obtidas dos quadrados 

médios das análises de variância realizadas em cada ambiente experimental, de acordo com 

a metodologia de Cruz (2006), como mostram as equações abaixo: 

Herdabilidade no sentido amplo: 

ℎ𝑎
2 =

𝜎𝐺
2

𝜎𝐹
2  (Eq. 8) 

𝜎𝐹
2 =

𝑄𝑀𝐶

𝑅  
  (Eq. 9) 

𝜎𝐸
2 =

𝑄𝑀𝑅

𝑅  
  (Eq. 10) 

𝜎𝐺
2 = 𝜎𝐹

2 − 𝜎𝐸
2

 
  (Eq. 11) 

Sendo: 

 𝜎𝐺
2

 
 : variância genotípica  

 𝜎𝐹
2 : variância fenotípica 

𝜎𝐸
2 : variância ambiental 
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𝑄𝑀𝐶 : quadrado médio dos cruzamentos  

𝑄𝑀𝑅 : quadrado médio residual 

𝑅 : número de repetições 

Em relação à estimativa do coeficiente de herdabilidade no sentido restrito, 

envolvendo as gerações F2 e F3, foi utilizado o procedimento descrito por Vello (1985): 

 

ℎ𝑟
2 =

2

3
 𝑟𝐹2,𝐹3  (Eq. 12) 

Sendo: 

𝑟𝐹2,𝐹3: Coeficiente de correlação entre plantas F2 e F3. 

4.7.5. Análise Dialélica 

4.7.5.1. Método de Griffing (1956) 

Foram realizadas as análises dialélicas das gerações F2 e F3 pelo método 2 de Griffing 

(1956) envolvendo as médias de todos os ambientes na geração para se obter as estimativas 

das capacidades gerais de combinação (CGC) e das capacidades específicas de combinação 

(CEC). Dessa forma foi possível classificar os genitores de acordo com a contribuição genética 

média deles em cruzamentos, bem como para predizer o potencial e a capacidade de 

combinação dos cruzamentos. A análise de variância do dialelo foi realizada utilizando o 

seguinte modelo: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝑚 + 𝑔𝑖 + 𝑔𝑗 + 𝑠𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗  (Eq. 13) 

Sendo: 

𝑌𝑖𝑗: valor médio da combinação híbrida (𝑖 ≠ 𝑗); 

 𝑚: média geral do caráter, constante comum a todas as combinações; 

𝑔𝑖, 𝑔𝑗: efeitos da capacidade geral de combinação do i-ésimo e do j-ésimo genitor, 

respectivamente; 

𝑠𝑖𝑗: efeito da capacidade específica de combinação para os cruzamentos entre os 

genitores de ordem i e j; 

𝑒𝑖𝑗: erro experimental. 
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Para o estudo da relação entre a CGC e a CEC, os componentes quadráticos dos efeitos foram 

determinados pelo modelo I da análise de Griffing (1956) e a relação entre eles foi calculada 

de acordo com Baker (1978), como mostrado nas equações abaixo: 

𝐶𝐺𝐶 = 𝜎2 + (𝑝 + 2) (
1

𝑝−1
) ∑ �̂�𝑖

2  (Eq. 14) 

𝐶𝐸𝐶 = 𝜎2 +
2

𝑝(𝑝−1)
∑ ∑ �̂�𝑖𝑗

2
𝑗𝑖    (Eq. 15) 

𝐶𝐺𝐶/𝐶𝐸𝐶 = 2�̂�𝑔
2/(2�̂�𝑔

2 + �̂�𝑠
2)  (Eq. 16) 

4.7.6. Coeficiente de Correlação 

Foram estimadas as correlações de Pearson a partir das médias de todos os 

ambientes (item 4.5), combinando-se os caracteres avaliados nos dois períodos reprodutivos 

envolvidos nas avaliações: R6 granação completa (soja imatura ou verde, soja hortaliça, 

edamame) e R8 (soja madura), pois informações importantes podem ser obtidas a partir da 

magnitude e do sinal das correlações. A significância das correlações foi verificada pelo teste 

t de Student (p≤0,05). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Condições Experimentais 

As condições edafo-climáticas das áreas experimentais foram adequadas ao 

desenvolvimento das plantas, apesar de haver variações entre os dois anos de 

experimentação (Tabela 3 e Figura 1). No ciclo total da cultura no ano agrícola de 2015/16, 

houve uma precipitação de 990 mm, umidade relativa média de 91% e temperatura média de 

26°C. O mês de janeiro apresentou a maior média de chuvas ao longo do ciclo, com 81,6 mm 

e o mês de março teve a menor média, com 43,4 mm ao longo do período de 

desenvolvimento. Apesar de condições gerais de desenvolvimento favoráveis neste ano, no 

fim do mês de janeiro e início de fevereiro, houve uma redução considerável na precipitação, 

originando um curto período muito seco (veranico). O ano agrícola de 2016/17 apresentou 

valores um pouco inferiores nas três variáveis climáticas, sendo a precipitação total de 944 

mm, umidade relativa média de 77% e temperatura média de 24°C, contudo neste ano, a 

distribuição de chuvas foi mais e o mês de janeiro também foi o que apresentou maior 

precipitação, com 112 mm, valor 37% superior ao do ano anterior (ESALQ, 2017). 

5.2. Análises Estatísticas 

5.2.1. Análises de variância e testes de médias no ano agrícola 2015/16 

5.2.1.1. Estação Experimental Anhumas 

Neste local, em 2015/16, os valores do coeficiente de variação experimental (CV) 

para PCS apresentaram níveis satisfatórios: A1 (com controle da ferrugem, item 4.5) = 12,7% 

e A2 (sem controle da ferrugem) = 10,6%. Para PG, as magnitudes dos CVs foram maiores 

(Figura 2): A1 = 29,5% e A2 = 26,0%, porém consideradas aceitáveis quando comparadas com 

valores de outros trabalhos com soja sob condições experimentais semelhantes (Marques 

2014; Colombari Filho e Geraldi 2014; Carvalho 2015). 

Nas análises de variância (Tabela 5 e 8), para PCS, houve diferença significativa para 

cruzamentos e genitores ao nível de 1% nos dois manejos da ferrugem (A1 e A2). Para PG, as 

análises de variância mostraram diferença significativa para cruzamentos e genitores a 1% no 

ambiente A1 e a 5% entre cruzamentos no ambiente A2. 
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Nos contrastes, houve diferença significativa (1%) para o caráter PCS entre 

cruzamentos e genitores nos ambientes A1 e A2, mostrando que para este caráter o 

comportamento dos cruzamentos foi significativamente superior ao dos genitores. 

As médias de produtividade dos dois manejos com fungicidas em Anhumas não 

apresentaram diferença significativa (A1- 1710 kg.ha-1 e A2 - 1724 kg.ha-1). É possível que 

devido às condições climáticas (veranico), o desenvolvimento da doença não foi uniforme 

neste local, de maneira a minimizar as diferenças entre os manejos. O caráter PCS apresentou 

maior valor no ambiente com controle da ferrugem (A1 = 15,2 g e A2 = 13,3 g) e em ambos os 

manejos o desempenho dos cruzamentos foi superior ao dos genitores para este caráter, 

indicando que a escolha dos genitores gerou um efeito desejado de aumentar o PCS. 

Considerando a produtividade (PG), o agrupamento das médias pelo teste de Scott e 

Knott (5%) no ambiente A1 (Tabela 6) gerou dois grupos para os cruzamentos e dois para os 

genitores. Os cruzamentos do grupo “a” tiveram médias entre 1840 e 2680 kg.ha-1, enquanto 

que o grupo “b” apresentou médias entre 826 e 1746 kg.ha-1. No agrupamento dos genitores, 

o grupo “a” apresentou médias variando de 1860 a 2646 kg.ha-1, enquanto que o grupo “b” 

variou de 1113 a 1243 kg.ha-1. Neste ambiente A1, o cruzamento 10 (USP 13-66.136 x USP 13-

19.015) e o genitor 4 (USP 13-19.015) destacaram-se com 2680 kg.ha-1 e 2647 kg.ha-1, 

respectivamente. 

Em relação ao peso de cem sementes (PCS), o agrupamento das médias também 

gerou dois grupos para os cruzamentos e dois para os genitores (Tabela 7). Os cruzamentos 

do grupo “a” tiveram médias entre 17,4g e 19,8 g, enquanto que o grupo” b” apresentou 

médias entre 12,9 e 16,2 g. Nos genitores, o grupo “a” apresentou PCS com médias de 11,7 a 

12,1 g e o grupo “b” variou de 5,62 a 9,56 g. No ambiente A1, o destaque em relação ao PCS 

foi o cruzamento 9 (Tengamine x USP 13-19.034) com o valor de 19,8 g. Ressalta-se que 

mesmo estes números estando pouco abaixo do esperado para o desenvolvimento de 

genótipos de soja hortaliça, eles correspondem à média da geração de maior segregação (F2), 

havendo portanto uma variação destes valores e a possibilidade da existência de genótipos 

com maior PCS. 

No ambiente A2 (sem controle da ferrugem), para PG não houve formação de grupos 

no teste de Scott e Knott e as médias dos cruzamentos variaram de 1226 a 2333 kg.ha-1(Tabela 

9). Entre os genitores, a variação foi de 1180 a 2323 kg.ha-1. Neste ambiente A2, o cruzamento 

14 (USP 13-19.015 x USP 13-19.034) apresentou o melhor desempenho com 2333 kg.ha-1, 
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assim como o genitor 4 (USP 13-19.015) com 2323 kg.ha-1 que também foi o melhor no 

ambiente A1. 

Em relação ao PCS em A2, houve a formação de dois grupos nos cruzamentos, tendo 

o grupo “a” variado de 15,6 a 17,9 g e o grupo “b” variado de 11,8 a 15,3 g (Tabela 10). Para 

os genitores, houve a formação de três grupos, sendo que o grupo “a” foi constituído apenas 

pelo genitor BRS267 com 11,7g, o grupo “b” variou de 8,45g a 8,94g e o grupo “c” variou de 

5,79g a 6,79g. O cruzamento 9 (Tengamine x USP 13-19.034), de forma semelhante ao 

ambiente A1 (com controle da ferrugem), apresentou o maior PCS com 17,9 g, indicando 

consistência no seu comportamento em ambientes diferentes. O genitor que apresentou o 

melhor desempenho foi o 1 (BRS 267) com PCS de 11,7g, porém um valor muito abaixo do 

esperado para uma cultivar reconhecida por apresentar sementes grandes e destinada à 

produção de soja hortaliça. Isto pode ser resultado das condições climáticas do ano agrícola 

2015/16, quando houve uma menor precipitação durante estádios críticos para o 

desenvolvimento das sementes, como será explicado mais adiante. 

A média de produtividade em Anhumas nos dois manejos da ferrugem foi de 1717 

kg.ha-1, não tendo sido detectada diferença significativa entre cruzamentos e genitores 

(Tabela 11). Contudo para PCS, com média geral de 14,3g, os cruzamentos foram 85,4% 

superiores aos genitores. 

As médias obtidas para os dois caracteres nas condições experimentais da Estação 

Experimental de Anhumas são consideradas baixas e no caso de PG, os valores se encontram 

abaixo da média nacional para aquele ano, 2870 kg.ha-1 (CONAB 2017), porém estão próximos 

aos encontrados por Melo et al. (2015) que também avaliou a tolerância de genótipos de soja 

por meio de manejos contrastantes da ferrugem. Considerando a análise conjunta, houve 

interação significativa entre cruzamentos e manejo da doença com fungicidas para PG (Tabela 

11). A interação entre genótipos e ambientes é um fenômeno muito comum principalmente 

em caracteres que sofrem grande influência ambiental como a produtividade de grãos. 

A interação G x E corresponde à mudança na performance relativa dos genótipos em 

diferentes ambientes. Quando os genótipos são avaliados em diferentes ambientes, pode 

ocorrer ausência de interação, interação simples e interação complexa (Borém e Miranda 

2005). A ausência de interação é caracterizada por situações em que os genótipos apresentam 

comportamento consistentes, respondendo de forma proporcional à mudança de ambientes. 
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A ocorrência da interação G x E do tipo simples se dá quando, embora a magnitude das 

respostas dos genótipos aos diferentes ambientes mude, não há alteração na classificação das 

performances relativas destes. A interação do tipo complexa ocorre quando as mudanças de 

magnitude nas diferenças entre os genótipos geram uma classificação particular para cada 

ambiente. A ocorrência de interação, principalmente a do tipo complexa, dificulta a seleção e 

a recomendação dos melhores genótipos e portanto, o seu estudo é de grande importância 

para que seleção seja efetuada com sucesso. 

5.2.1.2. ESALQ-sede 

A precisão experimental neste local apresentou valores semelhantes aos 

experimentos realizados em Anhumas, tanto para PCS quanto para PG. Em relação ao PCS, os 

coeficientes de variação foram 11,8% para o ambiente B1 (com controle da ferrugem) e 12,0% 

para o ambiente B2 (sem controle da ferrugem). Em relação à produtividade (PG), foram 

obtidos CV de 26,7% para B1 e 22,8% para B2. 

Diferentemente do ocorrido em Anhumas, as médias de produtividade apresentaram 

diferenças significativas entre os dois manejos na ESALQ. O ambiente B1 (controle da 

ferrugem) apresentou PG de 1982 kg.ha-1 e o ambiente B2 (sem controle de ferrugem) 

produziu 1285 kg.ha-1. No ambiente com controle de ferrugem, a produtividade média dos 

cruzamentos foi superior à dos genitores. Por outro lado, no ambiente sem controle os 

genitores tiveram estimativas mais altas de PG, porém a diferença não foi significativa. É 

provável que condições mais adequadas ao desenvolvimento do fungo foram estabelecidas 

na ESALQ-sede, causando assim essa grande diferença na PG. Em relação ao PCS, também 

houve diferenças, sendo que este caráter teve maior valor no ambiente com controle da 

ferrugem (B1 = 15,1g) do que no ambiente sem controle da doença (B2 = 12,8g). Para este 

caráter, em ambos os manejos, o desempenho dos cruzamentos foi superior ao dos genitores, 

evidenciando que os genitores escolhidos podem gerar segregantes transgressivos. Relatos 

semelhantes de menores valores de PG e PCS na ausência de controle da ferrugem foram 

apresentados por outros autores (Araújo e Vello 2010, Yokomizo et al. 2013) em razão das 

perdas provocadas pela ferrugem. 

Em relação à PG, no ambiente B1 (com controle da ferrugem), a análise de variância 

mostrou diferenças altamente significativas entre genótipos, significativas entre cruzamentos 

e não significativas entre os genitores. Adicionalmente, o contraste entre cruzamentos e 
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genitores apresentou diferenças altamente significativas. A média dos cruzamentos para PG 

variou de 1166 kg.ha-1 a 2873 kg.ha-1, sendo o cruzamento 8 (Tengamine x USP 13-19.007), o 

mais bem classificado. Para os genitores, as médias variaram de 1160 kg.ha-1 a 1996 kg.ha-1, 

sendo o genitor 1 (BRS 267) o que apresentou o melhor desempenho (Tabela 13). A média 

geral foi de 1982 kg.ha-1 e os cruzamentos foram 26,7% mais produtivos que os genitores. 

Na análise do PCS, foram encontradas diferenças altamente significativas entre 

genótipos, cruzamentos, genitores e para o contraste cruzamento vs genitores. A média deste 

caráter no ambiente B1 foi de 15,1g e os cruzamentos foram 79% superiores aos genitores. 

Os cruzamentos variaram de 10,4g (1 - BRS 267 x Tengamine) a 21,1g (8 - Tengamine x USP 

13-19.007) e os genitores apresentaram variação de 6,56 a 14,2g, sendo o genitor BRS 267 o 

destaque com maior PCS (Tabela 14). É interessante observar que mesmo o BRS 267 sendo 

uma cultivar desenvolvida para a alimentação humana, apresentando o maior PCS, o seu 

cruzamento com Tengamine que é uma cultivar japonesa com características de soja hortaliça 

também originalmente com alto PCS, gerou progênies com baixos valores para este caráter, 

indicando capacidade de combinação negativa negativa entre estes genitores. 

No ambiente B2 (sem controle da ferrugem, Tabela 15) foram detectadas diferenças 

significativas entre todos os genótipos e seus desdobramentos para os dois caracteres 

avaliados (PG e PCS). A única exceção foi o contraste entre cruzamentos e genitores na 

avaliação da PG, que não apresentou significância. Neste ambiente, as médias de 

produtividade variaram de 860 kg.ha-1 a 2113 kg.ha-1 (Tabela 16), sendo a média mais alta 

alcançada pelo cruzamento 11 (USP 13-66.136 x USP 13-19.007). Dentre os genitores, a 

variação foi de 1133 kg.ha-1 a 1983 kg.ha-1, sendo este maior valor alcançado pelo genitor 4 

(USP 13-19.015). Ressalte-se que este genitor também apresentou o melhor desempenho em 

Anhumas para a produtividade (PG). A média geral de todos os genótipos nesse ambiente foi 

de 1286 kg.ha-1 e a média de PG dos genitores foi superior à média dos cruzamentos cerca de 

5%. 

Considerando o PCS (Tabela 17), houve variação de 8,79 a 18,1g entre cruzamentos, 

sendo o 8 (Tengamine x USP 13-19.007) o melhor. Para genitores a variação foi de 4,42 a 11,1g, 

sendo novamente o genitor 1 (BRS 267) o genitor com mais alto PCS. A média geral do PCS foi 

de 12,8g e os cruzamentos apresentaram sementes 98% mais pesadas e consequentemente 

maiores que os genitores. 
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Considerando a análise de variância conjunta dos experimentos alocados na ESALQ, 

houve diferenças significativas entre todos os genótipos para os dois caracteres avaliados 

(Tabela 18). Para PG, os manejos da doença apresentaram diferenças significativas e também 

houve interação entre cruzamentos e manejo, evidenciando o comportamento diferenciado 

dos cruzamentos em decorrência da incidência de ferrugem. Adicionalmente, foi detectada 

interação significativa entre o contraste C vs G e o manejo, o que mostrou que a doença causa 

alterações de distintas magnitudes na PG entre os dois grupos. A média geral para PG foi de 

1634 kg.ha-1, com os cruzamentos apresentando PG 12,6% maior que os genitores. Em relação 

ao PCS, a média geral foi de 13,9g e os cruzamentos foram 87,7% superiores aos genitores. 

Assim como em Anhumas, os valores médios de PG e PCS foram relativamente baixos. 

Algumas razões para esses resultados podem ser levantadas, como o fato de que neste ano 

(2015/16), no final de janeiro e início de fevereiro, período em que as plantas estavam entre 

os estádios R5 e R6, houve uma grande redução na pluviosidade (veranico).  

Eck et al. (1987) mostraram que a soja é muito mais sensível ao déficit hídrico no 

período de formação dos grãos e enchimento das vagens do que no período vegetativo. O 

estresse hídrico nos estádios R1, R2 e R3, resulta em redução no número de sementes, mas 

as plantas conseguem compensar através de aumento no peso destes, se as condições 

adequadas de crescimento forem retomadas. Por outro lado, quando o estresse ocorre nos 

períodos R5 e R6, não há efeito de compensação. Além disso, estes autores mostraram que o 

estresse hídrico entre os estádios R5 e R6 reduziu a PG em 46% e o PCS em 13%. Dornbos e 

Mullen (1991) identificaram perdas entre 47% e 64% para PG e de 15% a 22% para PCS em um 

estudo sobre os efeitos do estresse hídrico e de temperatura em soja entre os estádios R5 e 

R7. Brevedan e Egli (2003) mostraram que períodos curtos de estresse hídrico durante o 

período R6 pode ter um grande impacto sobre a produtividade e que o reestabelecimento de 

condições adequadas após o estresse, não eliminam completamente os efeitos negativos 

sobre o desenvolvimento das plantas. 

Além destes fatores relacionados às condições de cultivo, assim como comentado 

anteriormente, a geração F2, avaliada no presente trabalho, pode apresentar maiores 

variações inerentes à composição genotípica e essas variações podem ter interferido nas 

estimativas das médias dos cruzamentos. 

Na análise conjunta de todos os ambientes da geração F2 (Tabela 19) observa-se que 

para os dois caracteres avaliados (PG e PCS), houve diferenças significativas dentro de 
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cruzamentos e de genitores, exceto para o contraste cruzamentos vs genitores para PG. Os 

ambientes diferiram significativamente e foi detectada a presença de interação genótipo 

ambiente, semelhantemente aos resultados das análises combinadas para os fungicidas em 

cada local. Os cruzamentos apresentaram interação com os diferentes manejos e locais de 

condução, contudo os genitores se mantiveram constantes, não havendo mudança na sua 

classificação quanto à produtividade de grãos e peso de cem sementes ao longo dos quatro 

ambientes. 

A média geral para PG na geração F2, representada pela combinação dos quatro 

ambientes (A1, A2, B1, B2) foi de 1676 kg.ha-1 e nesta geração os cruzamentos foram 5% 

superiores aos genitores. Em relação ao PCS, a média geral foi de 14,1g e os cruzamentos 

foram 86% superiores aos genitores; esta grande diferença para este caráter evidenciou a 

possível existência de heterose em cruzamentos de soja, como mostrado em alguns trabalhos 

(Lopes et al. 2001; Pandini et al. 2001, 2002). Além disso, Friedrichs et al. (2016) comentaram 

que a heterose do cruzamento em F2 pode predizer a variação genética para a característica 

nas linhagens que serão derivadas do cruzamento. 

Nesta geração (F2 - 2015/16) os destaques foram os cruzamentos 11 (USP 13-16.136 

x USP 13-19.007) com a maior produtividade de grãos, e o cruzamento 8 (Tengamine x USP 

13-19.007), que apresentou a segunda maior PG e o maior valor de PCS. 

Em relação aos genitores, os destaques foram o 4 (USP 13-19.015) com a maior 

produtividade de grãos e o 1 (BRS 267) com o maior peso de cem sementes. 

5.2.2. Análises de Variância e Testes de Médias no Ano Agrícola 2016/17 

Os valores do coeficiente de variação para a produtividade de grãos (PG) nos 15 

cruzamentos e os seis genitores na geração F3 encontra-se na figura 3. Pode-se observar que 

existe uma grande dispersão, porém a maior parte dos valores encontra-se abaixo de 30%. 

Os coeficientes de variação neste ano tiveram valores entre 2,65% para o número de 

dias para maturidade (NDM) e 50,1% para acamamento (AC). Este alto valor para o 

acamamento pode ser explicado pelo fato de que este carácter sofre grande influência das 

condições ambientais e de manejo, apresentando grandes variações no mesmo genótipo. 

Comparando-se os valores dos CV para os todos os caracteres avaliados neste estudo, 

observou-se que os valores estão de acordo com aqueles encontrados em trabalhos realizados 
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sob condições experimentais semelhantes (Marques 2014; Carvalho 2015; Casas-Leal 2015). 

O comportamento dos genótipos em relação a cada caráter encontra-se explicado de forma 

detalhada a seguir. 

5.2.2.1. NDR6 

Na análise do número de dias para a granação (NDR6) no ambiente C1 (ESALQ -

2016/17 e manejo com controle da ferrugem), observou-se um coeficiente de variação de 

3,43% (Tabela 20) e foram detectadas diferenças altamente significativas para a maioria das 

fontes de variação, com exceção de genitores. A média geral do caráter neste ambiente foi de 

110 dias e os cruzamentos foram mais precoces do que os genitores, com 109 e 114 dias 

respectivamente. No teste de agrupamento de Scott e Knott do ambiente C1 (Tabela 23), 

houve a formação de dois grupos entre os cruzamentos, sendo um variando de 110 a 115 dias 

e o outro de 103 a 109 dias. O cruzamento que apresentou NDR6 mais longo no ambiente C1, 

foi o 2 (BRS 267 x USP 13-66.136) com 115 dias e o mais precoce foi o 12 (USP 13-66.136 x USP 

13-19.034) com 103 dias. 

Assim como no ambiente C1, no ambiente C2 (sem controle da ferrugem), tabela 21, 

a precisão experimental foi alta, sendo o CV igual a 3,39% e foram detectadas diferenças 

altamente significativas para todas as fontes de variação, exceto para genitores. A média geral 

do carácter em C2 foi de 111 dias e as médias dos cruzamentos e dos genitores foram 110 e 

115, respectivamente. No agrupamento de Scott e Knott neste ambiente (Tabela 24), houve a 

formação de três grupos, o primeiro com médias entre 116 e 111 dias, o segundo com valores 

entre 110 e 107 e o último com médias de 101 e 104 dias. Os cruzamentos com maior NDR6 

foram o 3 (BRS 267 x USP 13-19.015) e o 1 (BRS 267 x Tengamine) com 116 dias cada um e o 

mais precoce foi o 6 (Tengamine x USP 13-66.136) com 101 dias. 

Na análise conjunta dos dois ambientes C1 e C2 (Tabela 22) foram detectadas 

diferenças entre todos os genótipos, cruzamentos e genitores e nenhuma das interações 

apresentou significância, mostrando que os manejos da ferrugem não influenciaram o NDR6 

dos genótipos avaliados. A média geral do caráter foi de 111 dias, com médias de 109 dias 

para os cruzamentos e 114 dias para os genitores. Valores próximos a este foram encontrados 

por Casas-Leal (2015) no ano agrícola 2012/13, em que progênies com características de soja 

hortaliça apresentaram uma média de 109 dias para NDR6. Esse resultado mostrou que nas 
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condições delimitadas por este trabalho, os cruzamentos foram mais precoces do que os 

genitores. 

A avaliação do número de dias até o estádio R6 (NDR6) é de grande relevância para 

o desenvolvimento de linhagens para soja hortaliça, pois permite a identificação dos 

genótipos que apresentam um ciclo mais precoce ou mais tardio de forma que estes possam 

ser recomendados de acordo com o planejamento da safra para cada potencial produtor em 

diferentes regiões. 

5.2.2.2. SGR6 

A análise de variância do período entre R6 e R7 (Stay-Green em R6) no ambiente C1 

(2016/17 e manejo com controle da ferrugem), mostrou um coeficiente de variação de 25,7% 

(Tabela 20) e indicou que houve diferenças altamente significativas entre genótipos, 

cruzamentos e entre cruzamentos e genitores. A média para o SGR6 no ambiente C1 foi de 

15,4 dias e os genitores apresentaram um período maior do que os cruzamentos, 

respectivamente 16,9 e 14,8 dias. No teste de agrupamento e classificação das médias por 

Scott e Knott (5%) (Tabela 23), o cruzamento 11 (USP 13-66.136 x USP 13-66.007) se destacou 

com o maior SGR6 e houve a formação de dois grupos, um variando de 21,5 a 16,5 dias e o 

outro de 10,2 a 14,2 dias. Este resultado é importante pois mostra que existem genótipos 

neste programa que conseguem se manter em R6 por um período maior, garantindo um 

melhor aproveitamento da produção de vagens verdes com grãos de boa qualidade. Além 

disso, o cruzamento 11 também foi o que apresentou o maior PG nos dois manejos de 

ferrugem nos dois anos de avaliação, indicando o grande potencial dele para gerar linhagens 

de soja hortaliça. No ambiente C2 (Tabela 21) o CV teve um valor menor (24,2%) e não 

ocorreram diferenças significativas entre os genótipos, resultando em média geral dos 

cruzamentos e dos genitores de aproximadamente 12 dias com vagens verdes. 

Na análise de variância conjunta (Tabela 22) pode-se observar que houve diferença 

significativa a 1% entre cruzamentos e a 5% entre manejos de fungicidas. A média geral do 

SGR6 nas condições estudadas no ano agrícola de 2016/17 foi de 13,8 dias e como apontado 

pelas análises individuais, a média dos genitores foi superior à dos cruzamentos. 

O período entre os estádios R6 e R7, aqui neste trabalho denominado de Stay-Green 

em R6 (SGR6), é um caráter que quanto mais elevado, ou seja quanto maior for o número de 



50 
 

dias entre R6 e R7, mais tempo estará disponível para a colheita, triagem, beneficiamento e 

comercialização com o produto ainda apresentando as características de vagens verdes 

adequadas ao mercado consumidor. 

5.2.2.3. CVR6 

A análise de variância no ambiente C1 (ESALQ, 2016/17 e manejo com controle da 

ferrugem), mostrou que o comprimento das vagens em R6 (CVR6) teve um CV de 8,73% 

(Tabela 20), um valor satisfatório para esta medição e houve diferenças altamente 

significativas entre genótipos, cruzamentos e na comparação entre os cruzamentos e os 

genitores. As vagens tiveram um comprimento médio geral de 42,1 mm, tendo os genitores 

uma média de 37,9 mm e os cruzamentos 43,8 mm, uma diferença de aproximadamente 15%. 

O cruzamento 10 (USP 13-66.136 x USP 13-19.015) apresentou o maior CVR6, com 48,6 mm; 

já entre os genitores, o maior comprimento de vagens (41,9 mm) foi apresentado pelo genitor 

1 (BRS 267). 

No ambiente C2 (sem controle da ferrugem, Tabela 21), o coeficiente de variação do 

CVR6 foi menor (6,23%) e todos os desdobramentos de genótipos (cruzamentos, genitores e 

contraste entre eles) foram significativamente diferentes a 1%. A média neste ambiente foi 

de 43,4 mm, e os cruzamentos apresentaram vagens em média 20% maiores que os genitores. 

Neste ambiente houve uma mudança na classificação dos cruzamentos, pela qual o 

cruzamento 14 (USP 13-19.015 x USP 13-19.034), cujo CVR6 foi o menor no ambiente C1 

(38,1mm), apresentou vagens com maior comprimento (49,4 mm), evidenciando a presença 

de interação. O genitor 1 (BRS 267) novamente ocupou a primeira posição, com um valor de 

45,4 mm. 

Na análise de variância conjunta (Tabela 22), as diferenças significativas entre os 

cruzamentos e genitores foram confirmadas, como também identificou-se diferenças em 

decorrência do manejo da ferrugem. A interação entre cruzamentos e manejo foi significativa, 

evidenciando uma relação entre estes dois fatores. A média geral do CVR6 na geração F3 foi 

de 42,8 mm, tendo os cruzamentos um comprimento de 44,7 mm e genitores 38,0 mm. Os 

resultados da avaliação deste caráter são promissores pois indicam a presença de genótipos 

com um comprimento de vagem adequado para a produção de soja hortaliça e mostram a 

capacidade de combinação favorável dos genitores, uma vez que foram gerados cruzamentos 

com médias superiores. 
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5.2.2.4. LVR6 

No ambiente C1 (ESALQ, 2016/17 e manejo com controle da ferrugem), a largura de 

vagens em R6 apresentou CV de 6,18% e houve diferenças significativas a 1% entre os 

genótipos, indicando grande variabilidade entre cruzamentos e genitores (Tabela 20). A média 

geral do ambiente foi de 10,8 mm de largura e de forma semelhante ao CVR6, os cruzamentos 

apresentaram vagens mais largas que os genitores, neste caso sendo a diferença de 18%. O 

cruzamento 9 (Tengamine x USP 13-19.034) destacou-se com um LVR6 de 12 mm e o 

cruzamento 1 (BRS 267 x Tengamine) teve a menor largura de vagens, com um valor de 9,58 

mm. O genitor que apresentou o maior valor de LVR6 foi o 1 (BRS 267), com 10,7 mm e o que 

apresentou o menor foi o 4 (USP 13-19.015) com 9,02 mm. 

No ambiente C2 (sem controle da ferrugem), o coeficiente de variação foi de 4,21% 

e as diferenças significativas (1%) entre os genótipos se mantiveram (Tabela 21). A média geral 

da LVR6 foi de 10,9 mm e os cruzamentos apresentaram vagens com largura superior em 22 

% em comparação aos genitores. O cruzamento que apresentou o maior LVR6 foi o 13 (USP 

13-19.015 x USP 13-19.007) com 12,0 mm e o que teve a menor largura de vagens foi o 1 

(BRS267 x Tengamine), com 9,47 mm, repetindo-se aqui o que foi observado no ambiente C1. 

Novamente o genitor 1 (BRS 267) teve o melhor desempenho com 11,0 mm e o genitor que 

teve o menor LVR6 foi o 4 (USP 13-19.015) com 8,56 mm. O bom desempenho do genitor 1 

(BRS 267) era esperado, uma vez que este genótipo é uma cultivar relativamente nova lançada 

com características de soja hortaliça. Contudo, o genitor 4 (USP 13-19.015) surpreendeu com 

um desempenho abaixo do esperado, pois em avaliações realizadas por Casas-Leal (2015), 

quando era uma linhagem em geração avançada, este genótipo apresentou um LVR6 médio 

de 11,3 mm, o que o colocaria na melhor classificação, uma possível explicação seriam as 

diferenças ambientais entre as duas pesquisas. 

Na análise conjunta (Tabela 22), as diferenças entre os genótipos foram confirmadas, 

indicando a variabilidade, contudo não houve diferença significativa entre manejos. 

Consequentemente, não houve interações entre os genótipos e manejos, o que pode ser um 

ponto positivo para o melhoramento da LVR6, que após a seleção poderá apresentar 

comportamento consistente sob diferentes manejos de ferrugem. Os cruzamentos 

apresentaram, 11,4 mm, os genitores tiveram 9,45 mm e a média geral da LVR6 foi de 10,8 

mm. 
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A largura de vagens em R6 é uma avaliação importante para a seleção de genótipos 

com potencial para soja hortaliça. Geralmente, produtores e consumidores buscam plantas 

com vagens mais largas, uma vez que isto é um indicativo da presença de sementes maiores 

no interior. Nesse aspecto, os resultados obtidos neste trabalho mostram sucesso nas fases 

iniciais de condução da população, pois a média dos cruzamentos foi consideravelmente 

superior à dos genitores. É importante notar os baixos coeficientes de variação mostrados nas 

análises de variância para LVR6 e CVR6, o que mostra que a mensuração realizada por meio 

do software Cultivarj foi é uma metodologia interessante para garantir a precisão das medidas 

e otimizar o processo de seleção de genótipos com características de soja hortaliça. 

5.2.2.5. VAR6 

O valor agronômico em R6 (VAR6) teve um coeficiente de variação de 21,5% no 

ambiente C1 (ESALQ, 2016/17 e manejo com controle da ferrugem) e não foi detectada 

variabilidade entre os cruzamentos e os genitores por esta avaliação, como ficou evidenciado 

pela ausência de diferenças significativas entre os genótipos na análise de variância mostrada 

na tabela 20. A média geral da nota de VAR6 nesse ambiente foi de 5,94, com cruzamentos 

apresentando nota 5,80 e genitores 6,29. No ambiente C2 (sem controle da ferrugem), a 

precisão experimental foi maior, com CV = 16,2% e houve diferença significativa (5%) apenas 

entre genitores (Tabela 21). A nota média geral de VAR6 foi aproximadamente 6,00, tanto 

para cruzamentos quanto para genitores. Na análise de variância conjunta, não foi detectada 

interação genótipos x manejos e a média geral dos dois manejos da ferrugem foi de 5,94. 

Apesar de não terem sido observadas diferenças estatísticas entre a maioria dos genótipos, 

as notas de valor agronômico atribuídas no estádio R6 auxiliam a identificação de genótipos 

com potencial para a produção de soja hortaliça, pois englobam em uma única avaliação 

características como, morfologia e porte da planta, quantidade e qualidade de vagens. 

5.2.2.6. V3S 

No ambiente C1 (ESALQ, 2016/17 e manejo com controle da ferrugem), a 

porcentagem de vagens com no mínimo três sementes (V3S) apresentou um coeficiente de 

variação de 36,7% e foi detectada diferença significativa (1%) apenas na comparação entre o 

grupo de cruzamentos e genitores, (Tabela 20). Os cruzamentos apresentaram uma menor 

porcentagem de vagens com três ou mais sementes em comparação com os genitores, 
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respectivamente 47,8% e 61,6%, e a média geral neste ambiente foi de 51,7%. O cruzamento 

1 (BRS 267 x Tengamine) apresentou o maior V3S com 76,2% e o cruzamento 12 (USP 13-

66.136 x USP 13-19.034) o menor valor (28%). O genitor 5 (USP 13-19.007) destacou-se com 

75% de vagens com três ou mais sementes, enquanto que o genitor 1 (BRS267) teve a menor 

porcentagem com 38%. 

No ambiente C2 (sem controle da ferrugem), o coeficiente de variação teve um valor 

de 32,9% e foi detectada significância (5%) apenas para o contraste entre cruzamentos e 

genitores, ao nível de 5%. A média geral foi de 51,9% de vagens com três ou mais sementes e 

novamente os genitores tiveram uma melhor avaliação para o V3S, com 59,5% em 

comparação aos 48,9% dos cruzamentos (Tabela 21). O cruzamento 1 (BRS 267 x Tengamine) 

neste ambiente também apresentou a maior porcentagem, com 66,2% e desta vez foi o 

cruzamento 3 (BRS 267 x USP 13-19.015) que teve o menor V3S (37,5%). No caso dos 

genitores, o 2 (Tengamine) teve a porcentagem mais alta (63,7%) e o 1 (BRS 267) teve a menor 

porcentagem (47,5 %). 

Na análise conjunta (Tabela 22) foi evidenciada a diferença significativa entre os 

cruzamentos e do contraste entre cruzamentos e genitores. A porcentagem média de vagens 

com três ou mais sementes na geração F3 foi de 51,7% e cruzamentos e genitores 

apresentaram desempenhos de 47,8% e 61,6%, respectivamente. Vale comentar que na 

comparação entre os cruzamentos e genitores em relação ao PCS (item 5.2.2.12, adiante), que 

indica o tamanho das sementes, relação inversa foi obtida, ou seja, os cruzamentos 

apresentaram PCS maior do que os genitores. Essa relação pode ser um indício de um possível 

efeito de compensação entre o número de sementes na vagem e o tamanho destas, como 

comentado por Acquaah (2012). 

Vagens com três ou mais sementes são um importante atrativo para produtores e 

consumidores, pois a soja hortaliça é comumente avaliada de acordo com o seu aspecto físico. 

Dessa forma, vagens com mais sementes são mais apreciadas e o desenvolvimento de novos 

genótipos deve levar em consideração este carácter, quando possível. 

Além de ser importante para a produção de cultivares de soja hortaliça, a avaliação 

do número de sementes por vagem, o peso das sementes, o número de vagens e o número 

de plantas por hectare é relevante pois estes são os componentes que formam a 

produtividade de grãos. 
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Em geral, cada vagem contém entre uma e quatro sementes, mas o mais comum são 

vagens com duas a três sementes (Kadhem et al. 1985). Este número de sementes por vagem 

é afetado por vários fatores fisiológicos e ambientais, contudo pouco se sabe dos mecanismos 

genéticos envolvidos. 

Em um estudo de QTL`s, Tischner et al. (2003) demonstraram que o número médio 

de sementes por vagem é determinado geneticamente por múltiplos QTL`s que são 

responsáveis por 50% da variação apresentada. Na genética do número de sementes por 

vagem, o gene ln tem sido o mais estudado, sendo este nome referente à sua influência sobre 

o formato das folhas de soja, gerando o fenótipo de folha estreita (narrow leaf). Jeong et al. 

(2012) mostraram que o formato das folhas e o número de sementes por vagem 

correspondem a efeitos pleiotrópicos do gene ln. Assim, existe uma associação entre esses 

caracteres e uma forma alternativa de se selecionar plantas com mais sementes por vagem 

seria escolher aquelas que apresentam folha mais estreita. 

5.2.2.7. NDM 

A análise de variância do ambiente C1 (ESALQ, 2016/17 e manejo com controle da 

ferrugem) mostrou que para o número de dias para a maturidade (NDM), o coeficiente de 

variação foi relativamente baixo (4,81%) e pode-se observar que não houve diferença 

significativa apenas entre os genitores (Tabela 20). A média geral neste ambiente foi de 135 

dias e os cruzamentos foram mais precoces que os genitores, com 133 e 141 dias, 

respectivamente. No agrupamento e classificação das médias, foram formados um grupo de 

cruzamentos mais tardios com valores entre 137 e 148 dias e outro mais precoce com valores 

entre 123 e 131 dias foram formados. O cruzamento 2 (BRS 267 x USP13-66.136) foi o mais 

tardio (148 dias) e o 7 (Tengamine x USP13-19015) o mais precoce (123 dias). 

No ambiente C2 (sem controle da ferrugem), o CV também apresentou um valor 

baixo de 2,60% para NDM (Tabela 21) e foram detectadas diferenças significativas entre todos 

os genótipos e desdobramentos, havendo uma pequena redução na média geral (133 dias) 

em comparação com C1. Apesar da redução, os genitores mantiveram um ciclo mais longo, 

com 136 dias em comparação aos 132 dias dos cruzamentos. O cruzamento mais tardio foi o 

3 (BRS 267 x USP 13-19.015) com 140 dias e o mais precoce foi o 8 (Tengamine x USP 13-

19.007) com 126 dias. 
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Na análise conjunta, também foram detectadas diferenças significativas entre os 

cruzamentos e no contraste cruzamentos vs genitores. A média geral para o caráter NDM na 

geração F3 foi de 134 dias, sendo os cruzamentos mais precoces (133 dias) do que os genitores 

(138 dias). Estes resultados mostram que existe variabilidade entre os cruzamentos para NDM 

e isso permite que genótipos com diferentes ciclos sejam desenvolvidos para atender 

necessidades específicas de cada ambiente de cultivo. 

5.2.2.8. AC 

No ambiente C1 (ESALQ, 2016/17 e manejo com controle da ferrugem), a avaliação 

do acamamento (AC) apresentou o maior CV, com um valor de 42,9%. Foi detectado contraste 

altamente significativos entre cruzamentos e o de genitores (Tabela 20). A média geral das 

notas foi AC = 2,42, e os genitores tiveram melhor performance do que os cruzamentos, 

respectivamente com notas médias de 1,87 e 2,65. Na classificação dos genótipos para este 

ambiente (Tabela 23), o cruzamento 9 (Tengamine x USP 13-19.034) apresentou a maior nota 

de acamamento (3,50) e o cruzamento 1 (BRS267 x Tengamine) a menor (1,75). O genitor 1 

(BRS 267) apresentou o maior acamamento, com nota 2,50 e o genitor 4 (USP 13-19.015) 

destacou-se com um porte totalmente ereto (nota 1,00). 

O comportamento dos genótipos foi semelhante no ambiente C2 (sem controle da 

ferrugem) havendo detecção de diferença significativa apenas no contraste entre 

cruzamentos e genitores (Tabela 21). O coeficiente de variação neste ambiente também foi o 

mais alto entre todos os caracteres avaliados, com o valor de 50,0%. A média geral foi um 

pouco menor que a do ambiente C1 (AC = 1,91), porém os genitores mantiveram plantas com 

melhor porte (nota 1,54) do que cruzamentos (nota 2,06). Assim como no ambiente C1, o 

cruzamento que mais se destacou foi o 1 (BRS267 x Tengamine) com nota 1,00 e o cruzamento 

3 (BRS 267 x USP 13-19.015) teve o maior acamamento (nota 2,75). No caso dos genitores, 

Tengamine apresentou a menor nota de AC (1,00) e USP 13-19.034 a maior (2,50). 

A análise conjunta (C1 e C2) para AC detectou diferença significativa entre os 

genitores a 5% e no contraste cruzamentos vs genitores a 1%. Não houve diferenças 

significativas entre os manejos da ferrugem, o que consequentemente refletiu na ausência de 

interação G x E para AC. A média geral para o acamamento para a geração F3 foi de 2,17, tendo 

os cruzamentos desempenho médio pior (nota 2,35) do que os genitores (nota 1,70). Estes 
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valores foram superiores aos encontrados por outros trabalhos em que foram avaliados 

genitores e cruzamentos em gerações iniciais de endogamia, como por exemplo Assunção 

Filho (2016), Pereira (2016) e Rocha (2016), cujos valores médios na geração F3 foram 

respectivamente 1,26, 1,81 e 1,85. Contudo as médias deste trabalho foram próximas às 

encontradas por (Espolador 2016) que avaliou gerações avançadas (F5:6 e F5:7) de cruzamentos 

que também continham genitores exóticos (no caso, PI`s ou plant introductions), fato este que 

o autor considerou poder afetar a performance agronômica dos genótipos, inclusive o porte 

de planta e, em consequência, também o AC. 

5.2.2.9. VA 

Assim como as avaliações de valor agronômico em R6 (VAR6), as notas de valor 

agronômico na maturidade (VA) também buscam auxiliar a identificação de plantas que 

apresentam um bom aspecto visual e boas características morfológicas. 

Na tabela 20 pode-se observar que para esta avaliação no ambiente C1 (ESALQ, 

2016/17 e manejo com controle da ferrugem), o coeficiente de variação foi de 18,2% para VA 

e houve diferença significativa (5%) apenas no contraste cruzamentos vs genitores. A média 

geral no ambiente foi VA = 5,97, e assim como os resultados mostrados para VAR6, os 

genitores apresentaram desempenho médio pouco melhor (VA = 6,45) do que os cruzamentos 

(5,78). O agrupamento de médias por Scott e Knott (5%) não gerou grupos distintos, mas na 

classificação, o cruzamento 10 (USP 13-66.136 x USP 13-19.015) apresentou a melhor nota 

(VA = 6,50) e o cruzamento 9 (Tengamine x USP 13-19.034) a pior nota (5,00) (Tabela 23). 

Contudo, vale ressaltar que esta diferença é pequena, o que pode dificultar a discriminação 

de genótipos baseando-se nessas notas, sendo aqui indicado pela dificuldade do teste de Scott 

e Knott de captar estas diferenças e formar grupos. O genitor 4 (USP 13-19.015) destacou-se 

com a melhor nota (7,25), enquanto que o genitor 6 (USP 13-19.034) apresentou a menor 

(5,75). 

No ambiente C2 (sem controle da ferrugem), o CV do VA teve valor próximo ao do 

caráter VAR6, com 16,3% e não ocorreram diferenças significativas entre os genótipos (Tabela 

21). Assim como na avaliação de VAR6 neste ambiente, as médias gerais, dos cruzamentos e 

dos genitores foram bastante semelhantes e próximas a 6,00. Neste ambiente também não 

foram formados grupos pelo teste de Scott e Knott (5%), mas entre os cruzamentos, a variação 

foi de 5,25 no cruzamento 3 (BRS267 x USP13-19.015) a VA = 6,75 no cruzamento 14 (USP 13-
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19.015 x USP 13-19.034). Entre os genitores, as diferenças também não foram grandes, sendo 

a maior nota (6,25) apresentada pelo genitor 5 (USP 13-19.007) e a menor nota (VA = 5,50) 

pelo 6 (USP 13-19.034). 

Na análise conjunta, não foi detectada significância para nenhuma fonte de variação, 

como também não houve interações. A média geral do caráter nos dois ambientes avaliados 

foi VA = 6,02 e os genitores tiveram a sua melhor avaliação confirmada, com nota 6,25 em 

comparação à média de 5,92 dos cruzamentos. 

Estes resultados podem indicar que algumas linhagens utilizadas nos cruzamentos já 

possuem boas características agronômicas, resultado da seleção a que foram submetidas ao 

longo dos anos. Como os cruzamentos ainda se encontram em fases iniciais de endogamia 

(F3), a segregação genética pode ter gerado plantas com características inferiores aos 

genitores, causando redução na nota média de VA. 

5.2.2.10. APM 

Na tabela 20 encontra-se o resumo da análise de variância da altura de planta na 

maturidade (APM) para o ambiente C1 (ESALQ, 2016/17 e manejo com controle da ferrugem), 

no qual pode-se observar que o CV foi de 16,9%. Houve diferença significativa (1%) entre 

cruzamentos e no contraste cruzamentos vs genitores. A média da APM neste ambiente foi 

de 85,6 cm e os cruzamentos apresentaram altura 11 cm maior do que os genitores. No 

agrupamento das médias pelo teste de Scott-Knott (5%) (Tabela 23), houve a formação de 

dois grupos para os cruzamentos, um com valores entre 109 cm e 96,0 cm e outro com valores 

de 88,2 cm a 72,0 cm. A maior altura foi do cruzamento 8 (Tengamine x USP 13-19.007) (109 

cm) e a menor do cruzamento 11 (USP 13-66.136 x USP 13-19.007) (72,0 cm). Em relação aos 

genitores, não houve a formação de grupos, porém os valores variaram de 69,5 cm no genitor 

2 (Tengamine) a 92 cm no genitor 3 (USP 13-66.136). 

No ambiente C2 (sem controle da ferrugem) houve diferença significativa a 1% entre 

os cruzamentos, entre os genitores e no contraste entre estes dois grupos (Tabela 21). O 

coeficiente de variação foi inferior ao do ambiente C1, com o valor de 13,1% e a média da 

APM foi de 85,6 cm, semelhantemente ao observado no ambiente C1, sendo que os 

cruzamentos foram em média 18 cm mais altos que os genitores. Neste ambiente, houve a 

formação de três grupos pelo teste de Scott-Knott (5%) (Tabela 24) nos cruzamentos, em que 
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o primeiro variou de 112 cm (9 - Tengamine x USP 13-19.034) a 99 cm (7 - Tengamine x USP 

13-19.015), o segundo de 89,5 cm (11 - USP 13-66.136 x USP 13-19.007) a 79,8 cm (14 - USP 

13-19.015 x USP 13-19.034) e o terceiro com os valores de 71,5 cm (1 – BRS 267 x Tengamine) 

e 62,2 cm (15 – USP 13-19.007 x USP 13-19.034). Entre os genitores não foi observada a 

formação de grupos, porém estes variaram de 55,5 cm (2 – Tengamine) a 87,8 cm (3 USP 13 

66.136). O genitor Tengamine apresentou a menor APM nos dois manejos estudados. 

Certamente, Isto aconteceu porque se tratar de um genitor exótico introduzido do Japão e, 

portanto, não adaptado ao ambiente do Brasil. Resultado semelhante foi encontrado no 

trabalho de Oliveira et al. (2014), em que um genitor exótico (PI) apresentou pouco 

desenvolvimento e baixa produtividade. 

Na análise conjunta, apresentada na tabela 22, a diferença entre todos os genótipos 

foi evidenciada, contudo os dois manejos da ferrugem não apresentaram diferenças 

significativas. A média geral da APM para o ano 2016/17 foi de 85,6 cm, o que corresponde a 

um valor próximo ao ideal para a soja. Os cruzamentos foram em média 14,5 cm maiores que 

os genitores.  

De acordo com Sediyama (2009), a altura ideal para soja varia entre 0,60 m e 0,80m 

dependendo das condições do relevo da área de cultivo, sendo que devido à colheita 

mecanizada, as plantas mais baixas são direcionadas a áreas mais planas. Valores superiores 

a estes citados, podem causar acamamento e consequentemente perdas de produtividade na 

lavoura. As diferenças encontradas para APM entre os genótipos avaliados, mostram que 

existe variação entre os cruzamentos, possibilitando, portanto, fazer a seleção de plantas de 

porte adequado para cada sistema de cultivo. 

5.2.2.11. PG 

Para a produtividade de grãos (PG) no ambiente C1 (ESALQ, 2016/17 e manejo com 

controle da ferrugem) foram detectadas diferenças significativas (1%) entre os cruzamentos 

(Tabela 20), demonstrando que existe a possibilidade de selecionar genótipos mais produtivos 

e com combinações favoráveis dos demais caracteres avaliados. O coeficiente de variação 

neste ambiente foi de 26,6%, um valor classificado como bom nas condições experimentais 

desta pesquisa. A média de PG neste ambiente foi de 3968 kg.ha-1, sendo que os cruzamentos 

apresentaram média de 3966 kg.ha-1 e os genitores 3974 kg.ha-1. O cruzamento 11 (USP 13-
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66.136 x USP 13-19-007) destacou-se com 6329 kg.ha-1, e entre os genitores, a maior PG (4675 

kg.ha-1) ocorreu no genitor 1 (BRS267). 

No ambiente C2 (sem controle da ferrugem) foram detectadas diferenças 

significativas (1%) entre os genitores e no contraste cruzamentos vs genitores (Tabela 21). O 

coeficiente de variação (24%), foi menor que aquele observado no ambiente C1 e a média de 

PG neste ambiente foi de 2930 kg.ha-1, um valor 35 % inferior ao estimado no ambiente C1. 

Isto evidencia uma maior pressão do patógeno neste ambiente C2, assim como relatado por 

Carvalho (2015) e fornece uma indicação dos danos potenciais da ferrugem asiática sobre a 

cultura. As médias de cruzamentos (2720 kg.ha-1) e dos genitores (3455 kg.ha-1) foram bem 

diferentes. O cruzamento 8 (Tengamine x USP 13-19.007) foi o mais produtivo com 3382 kg.ha-

1 e o genitor 1 (BRS 267) novamente apresentou o melhor desempenho, com 4503 kg.ha-1. 

Na análise de variância conjunta foram detectadas diferenças significativas para 

todas as fontes de variação, com exceção da interação genitores x fungicidas, indicando a 

complexidade apresentada pela PG e, também mostraram que os genótipos estudados 

apresentaram comportamentos variáveis entre os manejos da ferrugem conduzidos. A média 

geral dos dois ambientes (C1 e C2) para a PG no ano 2016/17 foi de 3449 kg.ha-1, sendo os 

cruzamentos com 3343 kg.ha-1 e os genitores 3715 kg.ha-1 (Tabela 22). 

A PG em 2016/17 foi aproximadamente o dobro daquela observada em 2015/16. As 

condições experimentais do ano 2016/17 foram muito mais favoráveis para o 

desenvolvimento das plantas, o que pode ser verificado tanto pela maior produtividade como 

também nas maiores médias para o peso de cem sementes (PCS). Em comparação ao ano 

anterior, no qual as médias foram mais baixas, na última dezena do mês de janeiro e início de 

fevereiro de 2017 (Figura 1), a ocorrência de boas precipitações melhorou as condições para 

o desenvolvimento das plantas. Assim como comentado anteriormente, neste período, as 

plantas no campo se encontravam-se entre os estádios R5 e R6, sendo este o período crítico 

para a definição do potencial produtivo, de maneira que qualquer diferença nas condições 

ambientais pode interferir na produtividade das plantas. 

5.2.2.12. PCS 

Para o peso de cem sementes (PCS), no ambiente C1 (ESALQ, 2016/17 e manejo com 

controle da ferrugem) foram observadas diferenças significativas (1%) para todas as fontes de 
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variação e o coeficiente de variação foi de 11,7% (Tabela 20). A média geral neste ambiente 

foi de 19,3 g, com cruzamentos e genitores apresentando médias de 21,4 g e 14,0 g, 

respectivamente. O maior destaque foi dado pelo cruzamento 3 (BRS 267 x USP 13-19.015) 

alcançando o maior PCS (23,5 g), enquanto que entre os genitores, o genitor 1 (BRS 267) teve 

o melhor desempenho (20,4g). 

No ambiente C2 (sem controle da ferrugem), também foram observadas diferenças 

significativas (1%) para cruzamentos, genitores e para o contraste entre estes dois grupos de 

genótipos, indicando a existência de variabilidade genética. Seguindo a tendência observada 

para todos os caracteres avaliados, com exceção do AC, o coeficiente de variação neste 

ambiente (10,7%) foi menor do que em C1. Cruzamentos e genitores apresentaram médias 

menores quando comparadas ao ambiente C1 (com controle de ferrugem), com valores de 

PCS de 19,6 g e 11,5 g, respectivamente. Esta redução refletiu na média geral do ambiente C2, 

que foi de 17,2 g, valor 12% inferior à média do ambiente C1 (Tabela 21). O cruzamento 14 

(USP 13-19.015 x USP 13-19.034) foi o maior destaque, com 21,3 g e exibindo um 

comportamento similar ao observado no ambiente C1, entre os genitores, o genitor BRS267 

apresentou o maior PCS, com 17,1 g. 

Na análise conjunta para PCS foi confirmada a diferença entre todos os genótipos e 

foi detectada diferença significativa entre os manejos da doença, como também foi detectada 

interação cruzamentos x manejos significativa ao nível de 5% (Tabela 22). A média geral do 

carácter na geração F3 foi de 18,3 g, tendo os cruzamentos um valor de 20, 5 g e os genitores 

12, 7 g. Estes resultados, assim como os de PG, mostraram que as condições nesta geração 

foram bem melhores do que aquelas de 2015/16, uma vez que a média de PCS foi 29% 

superior à da geração F2. Outro fator que pode ter proporcionado esta diferença foi que com 

o avanço da geração F2 para F3 e a seleção natural que ocorreu por meio do método MSD 

(Multiple Seed Descent), no qual as parcelas são colhidas por inteiro (bulk de todas as plantas), 

as plantas mais produtivas e com as melhores sementes tiveram mais descendentes 

avançados. 

Os resultados demonstraram a superioridade da média dos cruzamentos sobre os 

genitores, mostrando que a escolha dos genitores foi adequada e gerou um efeito desejado 

em programas de soja hortaliça, que é o aumento do tamanho das sementes. 

5.3. Reação à Ferrugem Asiática 
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5.3.1. Ano Agrícola 2015/16 (Geração F2) 

Como pode ser observado na tabela 25, na geração F2 (2015/16) a ESALQ mostrou-se 

um local no qual as perdas tanto para PG quanto para PCS, foram maiores em decorrência da 

ferrugem. Em Anhumas, houve uma maior variação nas respostas dos genótipos em relação 

aos ambientes relacionados aos manejos da ferrugem. Em alguns casos ocorreram efeitos 

inesperados, em que o manejo 1 (controle da ferrugem) apresentou média inferior ao manejo 

2 (sem controle da ferrugem), fazendo com que o efeito ferrugem fosse aparentemente 

positivo. 

Uma possível explicação seria a não incidência do patógeno de forma bem distribuída 

no ambiente, ocorrendo variações dentro da parcela e dos blocos experimentais. Wysmierski 

(2015) comentou que variações ambientais na área experimental podem causar 

enviesamento nas estimativas, especialmente no caso de avaliações de caracteres que sofrem 

muita influência do ambiente, como a PG. Outra possível razão para este acontecimento, 

seriam alguns efeitos fisiológicos de certos fungicidas sobre alguns genótipos, causando 

reações de incompatibilidade, conforme relatado em outros trabalhos que utilizaram as 

mesmas estratégias aqui aplicadas (Unfried 2007; Araújo 2009; Marques 2014; Espolador 

2016; Rocha 2016). 

A tabela 26 mostra a classificação dos genótipos em relação à sua média geral na 

geração F2. Em relação a PG, o maior destaque foi o cruzamento 11 (USP 13-66.136 x USP 13-

19.007) que apresentou a maior média (2165 kg.ha-1) considerando todos os ambientes de 

condução dos experimentos no ano 2015/16, enquanto que entre os genitores, o melhor 

desempenho geral foi o do genitor 4 (USP 13-19-015) com 2177 kg.ha-1. 

Assim como comentado anteriormente, os resultados de produtividade foram 

considerados abaixo do esperado, sendo consideravelmente inferiores à produtividade média 

para a soja em 2015/16, que foi de 2870 kg.ha-1, segundo a (CONAB 2017). Observando as 

figuras de 4 a 7 pode-se ver que além de menor produtividade, as perdas ocasionadas pela 

ferrugem foram também menores, em comparação com o ano 2016/17. Conforme relatado 

anteriormente, a grande diferença climática entre os dois anos agrícolas na época de granação 

das plantas deve ter sido responsável pela diferença observada em PG. 

As reduções no potencial produtivo em decorrência da ferrugem asiática atingiram 

até 130 % na PG dos cruzamentos e 38 % na PG dos genitores na geração F2 (2015/16) (Tabela 
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27). O cruzamento 6 (Tengamine x USP 13-66.136) apesar de ter a menor média de PG entre 

todos os cruzamentos, foi o que apresentou as menores perdas em decorrência da ferrugem. 

O genitor que apresentou as menores perdas foi o 6 (USP 13-19-034) e o que teve o maior 

prejuízo com a incidência da doença, foi o 5 (USP 13-19-007), com uma redução de 38 %. As 

análises indicaram a tendência dos cruzamentos com as maiores médias de PG apresentarem 

as maiores perdas, enquanto que os cruzamentos menos produtivos serem mais tolerantes à 

ferrugem. 

Em relação ao PCS, o cruzamento 2 (BRS 267 x USP 13-66.136) apresentou a menor 

redução (0,9 %) e o cruzamento 11 (USP 13-66.136 x USP 13-19.007), que obteve o maior valor 

médio de PCS, apresentou as maiores perdas (30,6 %). No caso dos genitores, a redução do 

PCS variou de 14 % a 30,8 %, respectivamente para os genitores 3 (USP 13-66-136) e 5 (USP 

13-19-007), respectivamente. 

5.3.2. Ano Agrícola 2016/17 (Geração F3) 

Na tabela 28 encontram-se compilados os dados de efeito ferrugem (EF) e da taxa de 

reação à ferrugem (TRF) dos caracteres avaliados na geração F3 (2016/17).  

A incidência do fungo teve um efeito variado sobre os genótipos em relação ao ciclo 

ou NDR6. Observou-se que alguns genótipos tiveram este período prolongado, como no caso 

do cruzamento 12 (USP 13-66.136 x USP 13-19.034) que apresentou 5,25 dias a mais com o 

controle da ferrugem e o cruzamento 6 (Tengamine x USP 13-66.136) que teve uma redução 

de 6,75 dias. Apesar de existirem estas diferenças, a maior parte dos genótipos não 

apresentou uma resposta significativa na comparação dos manejos da ferrugem para o NDR6. 

Em relação ao SGR6, houve uma variação de +2,50 dias no cruzamento 6 (Tengamine) 

x USP 13-66.136) a -7,50 dias no cruzamento 11 (USP 13-66.136 x USP 13-19.007) em 

decorrência da ferrugem. No caso dos genitores, houve uma redução do período entre R6 e 

R7 de 3,25 dias no caso do genitor 2 (Tengamine) e 7,50 dias no genitor 4 (USP 13-19.015), 

sendo as diferenças significativas. Em geral, a tendência identificada entre cruzamentos e 

genitores foi de redução do período entre R6 e R7 como resultado da incidência do patógeno. 

Em consequência, observou-se que os genótipos que apresentaram as maiores reduções 

neste período entre R6 e R7, como os cruzamentos 11 (USP 13-66.136 x USP 13-19.007), o 2 

(BRS 267 x USP 13-66.136) e o 4 (BRS 267 x USP 13-19.007), foram os que apresentaram as 

maiores perdas de produtividade em decorrência da ferrugem. 
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Em relação ao EF sobre o comprimento das vagens em R6 (CVR6), houve uma 

variação no comprimento das vagens de -4,17 mm (cruzamento 10 - USP 13-66.136 x USP 13-

19.015) a +11,3 mm (cruzamento 14 - USP 13-19.015 x USP 13-19.034). Esse efeito variado foi 

interessante, pois o que se espera com a incidência de ferrugem na área é uma redução no 

tamanho dos grãos, devido ao comprometimento do desenvolvimento da planta. 

No estudo do efeito ferrugem sobre a largura das vagens em R6 (LVR6), ao contrário 

do CVR6, não foram detectadas diferenças significativas entre os genótipos avaliados, com 

exceção do cruzamento 14, o que sugere que possivelmente a ferrugem teve efeito sobre o 

formato da semente, fazendo com que semente com maior razão entre comprimento e 

largura fossem produzidas. Isto pode ser um efeito do encerramento precoce do ciclo de 

desenvolvimento, pois como pode ser observado na figura 12, até R7 as sementes apresentam 

um maior comprimento e no estádio R8 adquirem uma maior circularidade. Portanto, a 

ferrugem poderia interferir no processo de maturação final do grão, especialmente no 

tamanho das sementes. 

As notas de valor agronômico em R6 (VAR6) e na maturidade (VA) não apresentaram 

consistência nas comparações, uma vez que em cerca de 50% dos genótipos houve aumento 

na nota e nos outros 50% houve diminuição e variações dentro do mesmo manejo foram de 

+1,50 a -1,00, evidenciando a grande diferença dos comportamentos. Isto evidência que estas 

notas não foram eficientes para capturar variações em decorrência da infecção do patógeno, 

sendo portanto necessário utilizar uma avaliação exclusiva para a incidência da doença, como 

as notas de severidade. 

A porcentagem de vagens com no mínimo três sementes (V3S), de forma semelhante 

às notas de valor agronômico mencionadas anteriormente, apresentou proporções 

semelhantes de incremento e diminuição entre os genótipos, quando consideradas as 

diferenças significativas. 

Para o caráter NDM, o cruzamento 12 (USP 13-66.136 x USP 13-19.034) apresentou 

o maior ciclo, com 8 dias adicionais e os cruzamentos 2 (BRS 267 x USP 13-66.136) e 4 (BRS 

267 x USP 13-19.007) tiveram as maiores reduções no ciclo, -8,25 dias. No caso dos genitores, 

o ciclo foi reduzido para todos e os genitores 1 (BRS 267) e 4 (USP 13-19-015) tiveram as 

maiores reduções, cada um com 7 dias. A redução do ciclo observada na maioria das 
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diferenças significativas pelo teste t, pareceu ser um dos efeitos da incidência de ferrugem, 

como também foi constatado por Marques (2014). 

A nota de acamamento (AC) apresentou uma redução média de 0,58 para 

cruzamentos e 0,33 para genitores, indicando que sob as condições experimentais deste 

trabalho, as plantas acamaram ligeiramente menos no ambiente sem controle de ferrugem. 

Uma possível explicação seria a redução na produtividade em decorrência da desfolha precoce 

e a diminuição da massa da parte aérea. 

Não foi verificada diferença significativa para o EF sobre a altura de planta (APM) para 

12 cruzamentos e para 4 genitores. Vale comentar que houve uma grande variação na altura 

entre os poucos genótipos que apresentaram diferença significativa, havendo valores de +17,5 

cm (cruzamento 11 - USP 13-66.136 x USP 13-19.007) a -17,4 cm (cruzamento 15 - USP 13-

19.007 x USP 13-19.034). Contudo estes resultados devem ser interpretados com cautela, pois 

grande variação do EF sobre a APM foi encontrada na população independentemente do 

manejo da doença. 

Na avaliação do efeito ferrugem sobre a produtividade de grãos (PG), houve 

diferenças nas respostas dos cruzamentos, evidenciando variabilidade em relação à infecção 

pelo patógeno, porém para todos os genótipos que apresentaram diferença significativa pelo 

teste t, a ferrugem causou perdas. O cruzamento 15 (USP 13-19.007 x USP 13-19.034) 

destacou-se por não ter sofrido perdas e os cruzamentos 11 (USP 13-66.136 x USP 13-19.007), 

7 (Tengamine x USP 13-19.015) e 2 (BRS 267 x USP 13-66.136) sofreram os maiores danos, 

com -3129 kg.ha-1, -3132 kg.ha-1 e -2520 kg.ha-1, respectivamente (Tabelas 28 e 30). 

Em relação ao peso de cem sementes (PCS), cerca de 70% dos cruzamentos e 

genitores não apresentaram diferenças significativas entre os manejos da doença, indicando 

um bom nível de tolerância na população para esse caráter. 

Reunindo as informações sobre a PG na geração F3, foi possível identificar os 

genitores e cruzamentos que apresentaram melhor desempenho. A tabela 29 e as figuras 6 e 

7 mostram que o cruzamento 11 (USP 13-66.136 x USP 13-19.007) apresentou a maior média, 

alcançando um valor de 4760 kg.ha-1. Contudo, este cruzamento foi um dos que mais sofreu 

redução do seu potencial produtivo, juntamente com o cruzamento 7 (Tengamine x USP 13-

19.015). Os cruzamentos 8 (Tengamine x USP 13-19.007) e o 12 (USP 13-66.136 x USP 13-

19.034) destacaram-se por apresentar PG superior à média nacional de 3334 kg.ha-1 (CONAB, 

2017) e possuir baixas perdas em decorrência da ferrugem. Os genitores apresentaram uma 
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boa performance, tendo o genitor 1 (BRS 267) a maior PG (4589 kg.ha-1) e uma pequena perda 

em decorrência da ferrugem. Outro destaque foi o genitor 5 (USP 13-19-007) que apresentou 

uma produtividade de 4049 kg.ha-1 e não apresentou nenhuma redução de potencial 

produtivo em decorrência do patógeno. 

Neste trabalho, além do estudo do efeito da ferrugem sobre os caracteres, buscou-

se estabelecer uma relação entre a avaliação de notas de severidade da doença (NF) com a 

taxa de reação à ferrugem (TRF), como mostra a figura 8. Pode-se observar que não foi 

possível identificar uma associação entre TRF e NF, o que pode ser explicado pela capacidade 

de alguns genótipos apresentarem sintomas da doença e mesmo assim exibirem poucas 

perdas na PG, caracterizando a tolerância. Da mesma forma, genótipos mais sensíveis podem 

sofrer maiores perdas mesmo quando a pressão do patógeno não é tão acentuada. No caso 

deste trabalho, foi realizada apenas uma avaliação no estágio fenológico R6, cerca de 116 dias 

após a semeadura, com o objetivo de confirmar a presença do patógeno na área. Uma forma 

de melhorar a precisão da avaliação da incidência da ferrugem por meio da escala de notas é 

realizar várias avaliações consecutivas ao longo do ciclo da cultura, como foi realizado por 

Carvalho (2015), Wysmierski (2015) e Rocha (2016). 

Como apontado por Wysmierski (2015), existe uma dificuldade no estudo das notas 

de severidade de ferrugem (NF) e na avaliação do efeito ferrugem pois estas sofrem influência 

de uma série de fatores, como presença de diferentes tipos de resistência na população, 

dispersão irregular do inóculo e condições climáticas. Este autor também comentou que, no 

início do estabelecimento, a heterogeneidade da incidência do patógeno tende a ser elevada, 

o que reduziu a precisão da avaliação. 

5.3.3. Performance dos genótipos nas duas gerações (F2 e F3) 

No compilado dos dados de produtividade dos dois anos de avaliação deste trabalho 

(2015/16 e 2016/17) e nos dois manejos da doença, observou-se que a média no ambiente 1 

(com controle de ferrugem) foi superior ao ambiente 2 (sem controle), tanto para 

cruzamentos quanto para genitores (Tabela 31). No manejo 1, os cruzamentos tiveram maior 

PG que os genitores e no manejo 2 ocorreu o inverso, no qual os genitores tiveram um 

desempenho melhor que os cruzamentos. Observou-se que o cruzamento 11 (USP 13-66.136 

x USP 13-19.007) apresentou o melhor desempenho nos dois manejos e o cruzamento 6 
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(Tengamine x USP 13-66.136) teve a menor PG. Em relação aos genitores, o 4 (USP13-19-015) 

teve a maior PG nos dois manejos e a classificação praticamente se manteve constante nos 

dois ambientes, com apenas uma mudança na última posição, em que no manejo 1 era 

ocupada pelo genitor 6 (USP 13-19-034) e no manejo 2 passou a ser ocupada pelo genitor 2 

(Tengamine). 

5.4. Herdabilidade dos caracteres avaliados em F2 e F3 

A herdabilidade corresponde ao grau de correspondência entre o fenótipo e o 

genótipo de um indivíduo para algum caráter. Quanto maior é a correlação entre o valor 

genotípico e o fenótipo, maior é a herdabilidade. Se os efeitos de dominância e epistasia como 

também os efeitos ambientais são grandes, a herdabilidade tende a ser baixa, como ocorre 

para caracteres quantitativos (Hallauer et al. 2010b). 

5.4.1. Herdabilidade no sentido amplo 

Para auxiliar a apresentação dos resultados e a discussão de cada caráter, neste 

trabalho foi adotada a classificação de herdabilidade proposta por (Silva 2008). Herdabilidades 

inferiores a 40% foram consideradas baixas, entre 40% e 60% corresponderam às 

herdabilidade médias e acima de 60%, foram consideradas altas. As herdabilidades dos 

principais caracteres avaliados nas duas gerações deste trabalho, encontram-se na tabela 32. 

Observa-se que houve variação entre os valores dependendo do ambiente experimental e a 

maior parte dos caracteres apresentou uma herdabilidade alta, com exceção do V3S, que 

apresentou uma herdabilidade próxima de zero. O número de dias até a maturidade (NDM) 

apresentou a maior herdabilidade, com 0,87; o NDM em geral apresenta altas herdabilidades, 

como foi identificado em outros trabalhos (Oliveira 2011; Carvalho 2015; Pereira 2016) o que 

indica que ele pode ser selecionado e fixado em etapas iniciais no programa de 

melhoramento. Seguindo a tendência do NDM, outros componentes de ciclo, como o NDR6 e 

o SGR6 apresentaram herdabilidades alta (80%) e moderada (56%), respectivamente.  

As avaliações baseadas em notas (VAR6, VA, AC) dificilmente apresentam valores 

significativos e muitas vezes apresentam valores próximos a zero ou negativos, o que foi o 

caso deste trabalho. Estes valores indicam que o quadrado médio residual (variância 

ambiental) foi superior ao quadrado médio dos cruzamentos (variância fenotípica). Isso faz 

com que a variância genética e consequentemente o coeficiente de herdabilidade se tornem 
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negativos. Além disso, nas análises de variâncias, considerando estes caracteres, com exceção 

de V3S na análise conjunta a (5%), não houve diferença significativa entre cruzamentos, 

evidenciando um baixo valor da relação QMC/QMR o que gerou distorções na estimação da 

herdabilidade nas condições experimentais estudadas. Desta forma, neste trabalho não foram 

consideradas as herdabilidades destas notas. 

A PG apresentou uma herdabilidade média de 60%, sendo este valor próximo ao 

encontrado por Carvalho (2015) ao compilar os dados de herdabilidade de uma série de 

experimentos com genótipos de soja, cujo valor médio foi de 52%. 

Os caracteres relacionados ao tamanho de vagens em R6 (CVR6 e LVR6) e tamanho 

das sementes (PCS), apresentaram altas herdabilidades, 72%, 80% e 81% respectivamente, 

indicando que estes podem ser selecionados no programa de melhoramento de uma forma 

mais precisa. 

Assim como apontado por Rossmann (2001), comparações entre coeficientes de 

herdabilidade obtidas por diferentes pesquisadores e condições experimentais devem ser 

interpretadas com cautela, devido à influência de fatores experimentais, densidade 

populacional e número de repetições sobre a estimativa. 

5.4.2. Herdabilidade no sentido restrito 

Os caracteres PG e PCS foram avaliados em duas gerações consecutivas (F2 e F3), o 

que possibilitou a realização da estimativa do coeficiente de herdabilidade restrito através da 

fórmula reportada por Vello (1985), como mostra a tabela 33. Foram encontrados coeficientes 

com valores médios tanto para PG (46%) como para PCS (43%), indicando que a seleção com 

base na média das progênies F3 pode ser feita com a expectativa de proporcionar ganho na 

produtividade e no tamanho de sementes. 

5.5. Análise dialélica – método 2 de (Griffing 1956) 

5.5.1. Análise dialélica na geração F2 (ano agrícola 2015/16) 

Foram detectadas diferenças altamente significavas entre os genótipos avaliados, 

tanto para PG quanto PCS (Tabela 34). As estimativas das capacidades gerais de combinação 

(CGC) não apresentaram diferenças significativas para PCS. Isto pode indicar que os efeitos 

genéticos aditivos e epistáticos aditivos x aditivos, podem não exercer uma posição central na 
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determinação deste caráter. As estimativas das capacidades específicas de combinação (CEC) 

foram significativas tanto para PG (5%) quanto para PCS (1%). Além disso, a relação CGC/CEC 

confirmou que a variância aditiva foi mais importante na determinação do PG do que para o 

PCS, nas condições deste trabalho. Este resultado pode evidenciar que no caso da 

produtividade de grãos, tanto efeitos aditivos quanto de dominância podem estar envolvidos 

e no caso do PCS, os desvios de dominância e efeitos epistáticos do tipo dominante x 

dominante apresentam-se mais relevantes, sendo interessante explorar os efeitos dessa 

interação alélica e gênica através da capacidade especifica dos cruzamentos. 

Quanto às estimativas de capacidade geral de combinação dos seis genitores 

estudados neste trabalho, o genitor 5 (USP 13-19.007) se destacou com o maior valor positivo 

para PG (139 kg.ha-1) nesta geração, indicando que, quando em cruzamento, ele tende a 

contribuir para a obtenção de progênies produtivas. 

A CEC (sii) dos genitores indica a divergência presente no grupo de acordo com as 

diferenças entre os valores encontrados, de forma que quanto mais diferentes são as 

magnitudes dos valores, mais divergentes são os genitores (Cruz e Vencovsky 1989). Estes 

autores também comentam que quanto menor é o valor do sii, em valores absolutos, mais 

próximo estará a frequência gênica do genitor i da frequência média da população, 

consequentemente indicando menor divergência entre ele e os demais. Além disso, o sinal da 

CEC é fundamental para indicar a direção dos desvios de dominância, sendo que quando é 

negativo, os desvios são positivos e quando negativo, os desvios de dominância são negativos. 

Assim pode-se observar que para a PG, os genitores apresentam divergência e que quatro dos 

genitores apresentam desvios de dominância positivos para PG e todos apresentam desvios 

positivos para PCS (Tabela 36). 

Na tabela 37 estão os dados das capacidades especificas de combinação dos 15 

cruzamentos. Em relação à produtividade de grãos (PG), sete cruzamentos apresentaram CEC 

negativa, ou seja apresentaram desempenho inferior ao esperado baseado na média dos 

parentais. É possível observar que o cruzamento 8 (Tengamine x USP 13-19.007) apresentou 

a melhor estimativa de sij com 348 kg.ha-1. Em contrapartida, o cruzamento 3 (BRS 267 x USP 

13-19.015) apresentou a menor estimativa para o CEC com -376 kg.ha-1. Em relação ao PCS, 

13 cruzamentos (86%) apresentaram valores acima dos esperados, indicando a importância 

dos desvios de dominância. Assim como para a PG, o destaque para PCS foi o cruzamento 8 
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(Tengamine x USP 13-19.007) com sij de 5,61 g. Esses resultados preliminares mostram que 

este cruzamento apresenta um bom potencial para gerar linhagens superiores. 

 

5.5.2. Análise dialélica na geração F3 (ano agrícola 2016/17) 

Foram detectadas diferenças significativas entre os efeitos dos genótipos, entre CGC 

e CEC para todos os caracteres estudados, com exceção de CGC para VA e V3S (Tabela 38). 

Isto indica que a ação gênica aditiva e não-aditiva apresentam importância na determinação 

dos caracteres avaliados, fato que pode ser observado na relação CGC/CEC. 

Em relação ao número de dias até R6 (ND6) e Stay-Green (SGR6), os genitores 

Tengamine e USP 13-19.034 tenderam a causar uma redução nestes períodos nas 

combinações híbridas em que participaram, sendo os únicos com valores negativos para CGC. 

Consequentemente, estes dois genitores apresentaram as maiores reduções de ciclo (NDM) 

nos cruzamentos que estiveram presentes. Por outro lado, o genitor BRS 267 foi responsável 

por acréscimo médio de 3,75 dias no ciclo (NDM) de seus cruzamentos. 

Em geral houve uma concordância nas CGC`s para caracteres CVR6 e LVR6, no sentido 

de que os genitores que causaram um aumento no CVR6 também levaram a um aumento de 

LVR6. A exceção foi o genitor 6 (USP 13-19.034), que tendeu a gerar uma redução no 

comprimento de vagens e causou um pequeno aumento na largura destas. Para estes 

caracteres, o destaque foi o genitor 1 (BRS267) que proporcionou um aumento nas dimensões 

das vagens. 

As notas de VAR6 apresentaram variação de +0,37 para o genitor BRS 267 a -0,25 

para o genitor 5 (USP 13-19.034), e houve um efeito interessante de antagonismo entre as 

notas de AC e VA, em que os genitores que proporcionaram acréscimo na nota de 

acamamento, causaram uma redução na nota de valor agronômico na maturidade plena. 

A análise da capacidade geral de combinação para o caráter V3S mostrou que o 

genitor 3 (USP 13-66.136) gerou o maior aumento na porcentagem de vagens com no mínimo 

três sementes e o genitor 6 (USP 13-19.034) causou a maior diminuição. Para este caráter, 

metade dos genitores causou diminuição nos cruzamentos em que esteve envolvido e a outra 

metade gerou um aumento. 
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A CGC para o caráter APM apresentou uma grande variação entre os genitores, sendo 

que em alguns casos, como o 5 (USP 13-19.007), houve uma redução média de 5,09 cm nos 

cruzamentos em que participou e o 6 (USP 13-19.034) proporcionou um acréscimo de 6,09 

cm. 

Em relação à produtividade de grãos, o destaque foi para o genitor 3 (USP 13-66.136) 

que aumentou a PG dos cruzamentos em que participou em 250 kg.ha-1 e assim como na 

geração anterior, o genitor 2 (Tengamine) causou redução na produtividade, sendo desta vez 

responsável pela maior redução -358 kg.ha-1. No caso do PCS, também de forma similar ao 

ano anterior, os efeitos das CGC dos genitores não foram muito influentes na determinação 

do caráter. 

Assim como comentado anteriormente, a capacidade específica de combinação dos 

genitores (CEC) ou �̂�𝑖𝑖, corresponde a uma medida de divergência de um genitor em relação à 

média dos demais presentes no dialelo. Através da observação dos resultados mostrados na 

tabela 40, constatou-se que para NDR6, o genitor USP 13-19.034 apresentou a maior 

estimativa, com 8,89 dias e o BRS 267 a menor com 0,64 dias, indicando existir uma maior 

divergência entre eles. 

No caso das notas de valor agronômico em R6, quatro genitores apresentaram 

valores positivos, e dois apresentaram negativos, porém os valores não apresentaram 

magnitudes distintas. Todas as �̂�𝑖𝑖 apresentaram valores positivos para o caractere V3S, com 

valores entre 5,57% a 29%, indicando não haver desvios de dominância positivos. 

Para NDM uma grande variação foi observada, sendo que o genitor 6 (USP 13-19.034 

apresentou um valor �̂�𝑖𝑖 de +11,68 dias e o BRS 267 teve -3,07 dias, indicando variabilidade 

entre os genitores para este caráter. 

 Para as notas de acamamento (AC) houve predominância de sinais negativos e para 

valor agronômico na maturidade (VA) a distribuição de sinais negativos e positivos foi igual 

entre os genitores. Além disso, estas avaliações apresentaram valores de baixas magnitudes, 

o que ao invés de estar relacionado com a divergência, provavelmente é devida à baixa 

capacidade de se discriminar os genótipos através do uso de notas, como indicado nas análises 

de variância executadas anteriormente. 

No caractere APM, as estimativas de �̂�𝑖𝑖 foram todas negativas, indicando uma 

predominância de desvios positivos e a amplitude dos valores absolutos, variando de 3,63 a 

28,1, indica que há divergência entre os genitores para este caráter. 
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Foi detectada uma grande variação nos valores absolutos da CEC dos genitores para 

PG, com valores entre 77,6 kg.ha-1 no genitor 2 (Tengamine) e 615 kg.ha-1 no genitor 1 (BRS 

267), indicando divergência entre eles. O genitor 2 (Tengamine), além de apresenta o valor de 

CEC para PG mais divergente, também apresentou valores diferentes dos demais genitores 

para os caracteres APM e CVR6. Este fato pode ser um indicativo de uma possível conexão 

entre as informações de CEC com a genealogia, uma vez que este genitor possivelmente é o 

mais divergente da população por ser uma PI sem histórico de seleção local. Por outro lado, 

no caso de genitores que apresentam algum ancestral comum, como é o caso dos genitores 4 

(USP 13-19.015) e 5 (USP 13-19.007) e dos genitores 3 (USP 13-66.136) e 6 (USP 13-19.034), a 

comparação das informações de CEC com a genealogia (Figura 11) não indicou concordância 

entre as estimativas de divergência. 

Para o PCS todas as estimativas de CEC mostraram valores negativos, indicando a 

presença de desvios de dominância positivos para os genitores e apenas para os genitores 4 

(USP 13-19.015) e 5 (USP 13-19.007) as estimativas de CEC foram compatíveis com a 

informação da genealogia, confirmando que estes genitores são aparentados. 

A existência de diversidade genética na população é de grande importância para o 

desenvolvimento de genótipos superiores. Contudo, no presente trabalho não foi observada 

uma relação clara entre a divergência indicada pela CEC dos genitores e o desempenho de 

seus cruzamentos. 

De acordo com Cruz e Vencovsky (1989) a combinação híbrida mais favorável é 

aquela que apresenta maior capacidade específica e a qual um dos progenitores apresenta a 

maior capacidade geral de combinação. Assim combinando as informações da tabela 39 com 

a 41, vemos que os genitores com as maiores CGC para os caracteres desejados para a 

produção de soja hortaliça foram o 1 (BRS 267) o 3 (USP 13-66.136) e o 5 (USP 13-19.007). 

Desta forma, o cruzamento 12 (USP 13-66.136 x USP 13-19.034), além de apresentar um dos 

genitores com a maior CGC, teve uma performance per se superior, destacando-se com o 

maior efeito positivo sobre a produtividade, com um desvio de + 1637 kg.ha-1, um dos maiores 

aumentos de PCS (+4,47g) e uma redução no NDR6 de 6,36 dias. Outro cruzamento que 

apresentou um bom desempenho foi o 4 (BRS 267 x USP 13-19.007) com um desvio para PG 

de 1060 kg.ha-1, um aumento no PCS de 2,37 g e o maior efeito sobre o comprimento de 

vagens em R6, com um aumento de 6,48 mm, além de possuir ambos genitores com as 
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maiores CGC para uma série de caracteres. Outro destaque foi o cruzamento 11 (USP 13-

66.136 x USP 13-19.007) que também teve um alto desvio positivo para PG e CVR6, como 

também um incremento no SGR6 e possui os dois genitores com altas capacidade geral de 

combinação. 

De acordo com os valores encontrados na relação entre os componentes quadráticos 

de (Baker 1978) nas tabelas 34 e 38, os efeitos aditivos explicaram entre 0% a 34% da 

variabilidade na geração F2 e de 0% a 29% na geração F3. Como comentado por Stuber (1970), 

a medida em que se avançam as gerações de endogamia, espera-se que haja um aumento na 

contribuição do componente aditivo na variação do caráter. Contudo, como mostrado pela 

relação estabelecida entre CGC e CEC neste trabalho, não foi possível detectar essa alteração 

do componente aditivo na transição entre F2 e F3 para o caráter PG e os valores obtidos para 

APM e NDM foram inferiores aos encontrados por Gavioli et al. (2006) que avaliou estes e 

outros caracteres em um dialelo completo com oito cultivares de soja. 

Apesar das hipóteses levantadas nesse trabalho poderem auxiliar no entendimento 

do controle genético dos caracteres mencionados, o estabelecimento de relação entre as 

capacidades de combinação e os efeitos gênicos deve ser feita com cautela. Diferentemente 

da afirmação comum de que a CGC representa apenas efeitos aditivos, os efeitos desta 

capacidade, em alguns casos é composto pelo efeito aditivo e o efeito médio de dominância 

do genitor nas suas combinações híbridas com outros genitores e com ele próprio (Wassimi 

et al. 1986). 

De acordo com Matzinger e Kempthorne (1956), as estimativas de CGC incluem a 

variância genética aditiva e epistasia e as estimativas de CEC, de forma similar, incluem a 

variância de dominância e todos os tipos de variância epistática. Além disso, devido ao fato de 

que os pressupostos relacionados à epistasia e a distribuição dos genes estabelecidos nas 

análises dialélicas dificilmente correspondem ao que ocorre na prática, existe uma dificuldade 

em tentar interpretar os resultados estatísticos da análise dialélica em relação à distribuição 

dos alelos e às variâncias aditiva e dominante. 

5.6. Correlações entre os caracteres 

As correlações entre PCS e LVR6 (0,83), LVR6 e CVR6 (0,78) e PCS e CVR6 (0,66) 

formaram o conjunto dos maiores valores positivos e significativos (Tabela 42). Desta forma a 

seleção entre qualquer um destes três caracteres, irá causar a seleção na mesma direção nos 
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outros dois. A grande vantagem de se avaliar o tamanho das vagens ainda em R6, é que a 

seleção de materiais com maiores sementes pode ser feita precocemente e se forem 

realizados plantios em diferentes datas dos mesmos materiais, aqueles identificados com 

sementes maiores em R6, poderão ser cruzados quando as parcelas semeadas depois 

alcançarem o florescimento, acelerando o ciclo de melhoramento para este caráter (Bravo et 

al. 1980). 

A altura da planta na maturidade (APM) correlacionou-se positivamente (0,41) com 

o peso de cem sementes (PCS). Um efeito que pode estar relacionado com este resultado, foi 

a também correlação positiva entre PCS e AC (0,33), o que indica que plantas que se 

desenvolveram mais, produzindo sementes maiores, atingiram maior altura e acamaram mais. 

Houve uma correlação negativa significativa, porém de baixa magnitude, entre as 

avaliações do ciclo (NDM e NDR6) e PCS (-0,22 e -0,44), indicando que genótipos com ciclo 

mais curto apresentaram maior tamanho de semente. Estes resultados concordam com os 

encontrados por Yokomizo et al. (2000) ao avaliar cruzamentos entre genótipos adaptados e 

exóticos, em que os coeficientes entre NDM e PCS variaram de -0,52 a -0,39. Em relação à 

associação entre PCS e SGR6, não foi identificada correlação significativa e, portanto, no 

conjunto de genótipos deste trabalho, há a possibilidade de se praticar a seleção de genótipos 

mais precoces, com maiores sementes, sem afetar o Stay-Green de R6 a R7. 

Dentre as correlações estabelecidas para a produtividade de grãos (PG), apenas 

aquelas com valor agronômico em R6 (VAR6), número de dias para maturidade (NDM), e Stay-

Green in R6 foram significativas. A correlação positiva entre as avaliações de ciclo e a PG, 

indicou que a seleção para o ciclo deve ser efetuada com cautela, para não interferir 

negativamente na produtividade. 

A nota de VAR6 apresentou uma correlação positiva significativa com a PG, o que 

pode ser um indicativo de que avaliações em R6 podem ser uma boa estratégia para selecionar 

genótipos com melhor desempenho de forma antecipada. 

A porcentagem de vagens com três ou mais sementes (V3S) correlacionou-se 

significativamente e de forma negativa, porém com baixa magnitude, com APM, as notas AC, 

largura de vagens em R6 (LVR6) e o peso de cem sementes (PCS). 

A relação entre V3S com LVR6 e o PCS, pode apresentar uma relação fisiológica, no 

sentido de haver uma compensação de recursos no organismo da planta. Existe uma 
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tendência de vagens mais estreitas apresentarem um maior número de sementes, porém de 

menor tamanho, caracterizando um efeito de compensação, como comentado por Acquaah 

(2012). Tendo em vista as informações geradas por estas correlações e os resultados das 

análises de variância, observou-se no presente trabalho que os genótipos que produzem um 

maior número de sementes por vagem, tendem a apresentar um menor tamanho de 

sementes, confirmando os resultados observados por (Mandl e Buss 1981; You et al. 1995; 

Dinkins et al. 2002). 

A largura de vagem em R6 (LVR6) correlacionou-se significativamente e de forma 

positiva com APM, CVR6, AC e PCS. Os destaques foram as correlações da LVR6 com o PCS 

(0,83) e o CVR6 (0,78), uma relação esperada já que alterações nas dimensões da semente 

ocorrem em todas as direções. No caso da correlação com a altura de plantas na maturidade 

(APM) (0,50), uma possível explicação pode estar no desenvolvimento da planta como um 

todo, em que plantas maiores irão produzir sementes maiores (Lima e Carmona 1999). 

A altura da planta na maturidade (APM) apresentou uma relação negativa com as 

avaliações de ciclo (NDM e NDR6), o que mostra a interferência do tempo de desenvolvimento 

da planta sobre o seu porte. Um fato interessante foi a correlação positiva entre APM e AC, o 

que confirma a situação de que plantas mais altas tendem a apresentar maior frequência de 

acamamento. 

A avaliação de valor agronômico na maturidade (VA) correlacionou-se com alta 

magnitude e positivamente com as notas de valor agronômico em R6 (VAR6), indicando uma 

boa concordância entre as medidas. O VA se correlacionou de forma negativa com AC, o que 

era de se esperar, já que plantas mais acamadas recebem uma menor nota. 

O valor agronômico em R6 (VAR6) correlacionou-se positivamente com os 

componentes do ciclo (NDR6, SGR6 e NDM) e atendendo ao esperado, o número de dias até 

a maturidade (NDM) se correlacionou com os outros componentes do ciclo (NDR6, SGR6). 

Apesar das discussões levantadas neste trabalho, a interpretação da relação 

estabelecida entre os caracteres pela correlação deve ser tratada com cautela, uma vez que a 

significância nos valores é bastante sensível ao número de pares de dados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

Os resultados de produtividade (PG) e peso de cem sementes (PCS) foram bastante 

diferentes entre as duas gerações avaliadas, sendo os menores valores obtidos na geração F2. 

Uma das possíveis razões levantadas neste trabalho foi a influência das condições climáticas 

durante períodos críticos de desenvolvimento da cultura na geração mencionada. 

Na geração F3 foram avaliados dez caracteres além de PG e PCS, para caracterizar e 

identificar genitores e cruzamentos promissores para a geração de linhagens com potencial 

para a produção de soja hortaliça. Nesta geração, também foi possível avaliar de uma forma 

mais precisa o impacto da ferrugem sobre os caracteres e identificar genótipos com maiores 

níveis de tolerância. 

As análises de variância detectaram diferenças significativas entre genitores e 

cruzamentos para a maior parte dos caracteres nesta população e valores de herdabilidade 

altos foram encontrados para os caracteres nas condições experimentais avaliadas. Isto indica 

que existe a possiblidade de sucesso na seleção dos genótipos nas próximas gerações. 

O estudo das capacidades gerais de combinação indicou os genitores com potencial 

de gerar cruzamentos superiores, e a capacidade específica de combinação indicou os 

cruzamentos destacados com os maiores desvios. Adicionalmente, o estudo da correlação 

entre os caracteres forneceu informações importantes sobre como cada um se comportou e 

causou alterações nos demais. Isto é fundamental no programa de melhoramento pois auxilia 

na definição da estratégia de seleção para que a melhor combinação possível de todos os 

caracteres favoráveis possa ser feita. 

Na mensuração de componentes morfológicos das vagens em R6, foi feita a análise 

de imagens de todos os genótipos, o que permitiu uma caracterização eficiente e mais precisa 

do desempenho de cada um. Em etapas futuras, outras estratégias de fenotipagem poderão 

ser utilizadas para estudar os efeitos da ferrugem asiática e identificar e quantificar de forma 

mais precisa os sintomas da doença no campo e os seus efeitos sobre cada componente da 

produtividade de grãos. 

Este trabalho buscou realizar estudo inicial do potencial de genitores e cruzamentos 

de soja para a produção de linhagens superiores com características adequadas para o 

consumo humano como soja hortaliça. Aqui foram estudados caracteres relacionados ao 
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desempenho agronômico e alguns componentes que são pré-requisitos para que genótipos 

sejam classificados com hortaliça. No futuro, poderão também ser adicionadas avaliações 

relacionadas à qualidade nutricional dos genótipos, determinação de componentes como 

proteína, óleo, sacarose, fibras e componentes funcionais como isoflavonas e saponinas. 

Estudos genômicos destes componentes nutricionais e dos caracteres avaliados em 

R6, poderão complementar e acelerar o processo de melhoramento, pois irão auxiliar no 

entendimento do controle genético dos caracteres e no desenvolvimento de marcadores. 

Estes marcadores poderão ser associados à expressão fenotípica, permitindo a aplicação da 

seleção assistida e da seleção genômica para acelerar o processo de obtenção de genótipos 

superiores. 
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7. CONCLUSÕES 

a) Em caracteres chave para a produção de soja hortaliça, como peso de cem 

sementes (PCS), comprimento (CVR6) e largura (LVR6) das vagens em R6, houve 

efeitos desejados pois os cruzamentos apresentaram valores superiores aos seus 

genitores, indicando que a escolha dos genitores foi adequada. 

b) O controle de ferrugem com fungicidas proporcionou um aumento na 

produtividade de grãos (PG) e no PCS na maioria dos genótipos avaliados. 

c) Correlações negativas entre PCS, LVR6 e ciclo (NDM) indicaram a possibilidade de 

seleção de genótipos precoces com sementes maiores; e a correlação positiva 

entre PG e SGR6 mostrou que a seleção de genótipos com maior período entre 

R6 e R7 pode beneficiar a produtividade. 

d) Houve variação na capacidade geral de combinação dos genitores para PG, com 

destaque dos genitores 3 (USP 13-66.136), 5 (USP 13-19.007) e 1 (BRS 267). 

Adicionalmente, as estimativas mais altas de capacidade específica de 

combinação destacaram os cruzamentos 12 (USP 13-66.136 x USP 13-19.034) e 4 

(BRS 267 x USP 13-19.007). 

e) Complementando os genitores e cruzamentos mencionados na conclusão 

anterior, o genitor 4 (USP 13-19.015) e o cruzamento 11 (USP 13-66.136 x USP 

13-19.007) apresentaram as maiores médias de PG nos dois manejos de doenças 

com fungicidas, demonstrando uma maior estabilidade, além do fato do 

cruzamento 11 ter apresentado o período mais longo entre R6 e R7 (SGR6). 

Adicionalmente, o cruzamento 8 (Tengamine x USP 13-19.007) destacou-se com 

alta tolerância à ferrugem, fato este de grande importância para a produção da 

soja hortaliça em um contexto de cultivo sem a utilização de defensivos. 

 

  



78 
 

  



79 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

Acquaah G (2012) Yield and morphological traits. In: Principles of Plant Genetics and Breeding, 2ª ed. Wiley-

Blackwell, Oxford, 740p. 

Aguiar RA, Cunha MG, Araújo FG, et al (2016) Efficiency loss of recorded fungicides for the control of asian 

soybean rust in Central region of Brazil. Rev Agric Neotrop 3:41–47. 

Akamatsu H, Yamanaka N, Yamaoka Y, et al (2013) Pathogenic diversity of soybean rust in Argentina, Brazil, and 

Paraguay. J Gen Plant Pathol 79:28–40 . doi: 10.1007/s10327-012-0421-7 

Almeida LA, Kiihl RAS, Miranda MAC, Campelo GJA (1999) Melhoramento da soja para regiões de baixas latitudes. 

In: Queiroz MA, Goedert CO, Ramos SRR (eds) Recursos Genéticos e Melhoramento de Plantas para o 

Nordeste Brasileiro, 1ª ed. EMBRAPA, Petrolina, p. 129–143. 

Araújo MM (2009) Caracterização e seleção de linhagens de soja resistentes ou tolerantes à ferrugem asiática. 

Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 77p. 

Araujo MM, Vello NA (2010) Characterization of soybean genotypes for Asian soybean rust reaction. Crop Breed 

Appl Biotechnol 10:197–203 . doi: 10.1590/S1984-70332010000300003 

Assunção Filho JR (2016) Potencial de cruzamentos dialelicos de soja para precocidade, produtividade de grãos 

e tolerância à ferrugem. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 91p. 

Baker RJ (1978) Issues in Diallel Analysis. Crop Sci 18:533–536 . doi: 

10.2135/cropsci1978.0011183X001800040001x 

Bernard RL, Chamberlain DW, Lawrence RD (1965) Results of the cooperative uniform soybean tests part I. North 

Central states. Uniform Soybean Tests Northern Region - Paper 27. Washington, 27:217–221. 

Borém A, Miranda G V (2005) Melhoramento de Plantas, 4a ed. UFV, Viçosa, 525p. 

Bravo JA, Fehr WR, de Cianzio SR (1980) Use of pod width for indirect selection of seed weight in soybeans. Crop 

Sci 20:507–510 . doi: 10.2135/cropsci1980.0011183X002000040022x 

Brevedan RE, Egli DB (2003) Short Periods of water stress during seed filling, leaf senescence, and \nyield of 

soybean. Crop Sci 43:2083–2088. 

Brouns F (2002) Soya isoflavones: a new and promising ingredient for the health foods sector. Food Res Int 

35:187–193 . doi: 10.1016/S0963-9969(01)00182-X 

Buuren S van, Groothuis-Oudshoorn K (2011) mice : Multivariate Imputation by Chained Equations in R. J Stat 

Softw 45:1–67 . doi: 10.18637/jss.v045.i03 

Carrão-Panizzi MC, Pípolo AE, Mandarino JMG, et al (2009) Breeding specialty cultivars for processing and value-

added utilization at EMBRAPA in Brazil. In: Sciences CA of A (ed) Proceedings of VIII World Soybean 

Research Conference. Institute of Crop Science, Beijing. 

Carvalho RSB (2015) Performance de cruzamentos de soja em gerações sucessivas de endogamia , com ênfase 

em produtividade, reação à ferrugem e precocidade. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de 



80 
 

Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 177p. 

Casas-Leal NE (2015) Adaptabilidade e estabilidade de progênies de soja tipo hortaliça nos estádios R6 e R8 em 

gerações avançadas de endogamia. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 176p. 

Chakraborty N, Curley J, Frederick RD, et al (2009) Mapping and confirmation of a new allele at rpp1 from soybean 

PI 594538A conferring rb lesion-type resistance to soybean rust. Crop Sci 49:783–790 . doi: 

10.2135/cropsci2008.06.0335 

Childs SP, King ZR, Walker DR, et al (2017) Discovery of a seventh Rpp soybean rust resistance locus in soybean 

accession PI 605823. Theor Appl Genet 1–15 . doi: 10.1007/s00122-017-2983-4 

Cober ER, Cianzio SR, Pantalone VR, Rajcan I (2010) Soybean. In: Vollmann J, Rajcan I (eds) Oil Crops. 1ª ed. 

Springer, New York, p. 57–90. 

Colombari Filho JM, Geraldi IO (2014) Sample size for the assessment of soybean inbred populations. Crop Breed 

Appl Biotechnol 14:71–75 . doi: 10.1590/1984-70332014v14n2a13 

CONAB: Companhia Nacional de Abastecimento (2017) Acompanhamento da safra brasileira de grãos 

2016/2017. Décimo segundo levantamento, Setembro, 2017. Disponível em: <http://www.conab.gov.br> 

Acesso em 17 de Outubro de 2017. 

Cruz CD (2016) Genes Software – extended and integrated with the R , Matlab and Selegen. Acta Sci Agron 

38:547–552 . doi: 10.4025/actasciagron.v38i4.32629 

Cruz CD (2006) Programa Genes: Estatística experimental e matrizes, 1ª ed. UFV, Viçosa, 285p. 

Cruz CD, Regazzi AJ, Carneiro PCS (2012) Relação entre caracteres. In: Modelos Biométricos Aplicados ao 

Melhoramento Genético, 4a. UFV, Viçosa, p. 179–209. 

Cruz CD, Vencovsky R (1989) Comparação de alguns métodos de análise dialélica. Rev Bras Genética 12:425–

438. 

Cui Z, James AT, Miyazaki S, et al (2004) Breeding specialty soybeans for traditional and new soyfoods. In: Liu K 

(ed) Soybeans as Functional Foods and Ingredients, 1ª ed. AOCS Press, Champaign, p. 1-59. 

Destro D (1991) Capacidade de combinação de genótipos de soja apropriados para o consumo humano. Tese 

(Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Universidade de São Paulo, Piracicaba, 157p. 

Dinkins RD, Keim KR, Farno L, Edwards LH (2002) Expression of the narrow leaflet gene for yield and agronomic 

traits in soybean. J Hered 93:346–351 . doi: 10.1093/jhered/93.5.346 

Dornbos DL, Mullen RE (1991) Influence of stress during soybean seed fill on seed weight, germination, and 

seedling growth rate. Can J Plant Sci 71:373–383 . doi: 10.4141/cjps91-052 

Eck H V, Mathers AC, Musick JT (1987) Plant water stress at various growth stages and growth and yield of 

soybeans. F Crop Res 17:1–16. 

EMBRAPA (2014) Tecnologias de Produção de Soja - Região Central do Brasil, Sistema de Produção 16. 1ª ed. 

EMBRAPA, Londrina, 242p. 

Endres JG (2001) Soy Protein Products Characteristics, Nutritional Aspects, and Utilization. 1ª ed.AOCS Press, 

Champaign, 61p. 



81 
 

 
 

ESALQ: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Departamento de Engenharia de Biossistemas (2017) 

Base de dados do posto agrometeorológico. Disponível em <http://www.leb.esalq.usp.br/posto/> 

Acesso em: 24 de setembro de 2017. 

Espolador FG (2016) Reação à ferrugem de linhagens obtidas de cruzamentos entre genitores adaptados e 

exóticos de soja. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 66p. 

Epskamp S, Cramer AOJ, Waldorp LJ, et al (2012) qgraph : network visualizations of relationships in psychometric 

data. J Stat Softw 48:1–18 . doi: 10.18637/jss.v048.i04 

Falconer DS (1960) Introduction to Quantitative Genetics. 1ª ed. Oliver and Boyd Ltd, Edinburgh, 364p. 

FAO (2017) FAOSTAT - statistics database. Disponível em <http://www.fao.org/faostat/en/#home> Acesso em 

2 de Agosto de 2017. 

Fehr WR, Caviness CE (1977) Stages of Soybean Development. Special Report 80, Ames, 12p. 

Freiria GH, Lima WF, Leite RS, et al (2016) Productivity and chemical composition of food-type soybeans sown on 

different dates. Acta Sci 38:371–377 . doi: 10.4025/actasciagron.v38i3.28632 

Friedrichs MR, Burton JW, Brownie C (2016) Heterosis and genetic variance in soybean recombinant inbred line 

populations. Crop Sci 56:2072–2079 . doi: 10.2135/cropsci2015.11.0702 

Garcia A, Calvo ES, Kiihl RAS, et al (2008) Molecular mapping of soybean rust (Phakopsora pachyrhizi) resistance 

genes: Discovery of a novel locus and alleles. Theor Appl Genet 117:545–553 . doi: 10.1007/s00122-008-

0798-z 

Gardner C, Eberhart S (1966) Analysis and Interpretation of the Variety Cross Diallel and Related Populations. 

Biometrics 22:439–452. 

Gavioli EA, Perecin D, Di Mauro AO (2006) Analysis of combining ability in soybean cultivars. Crop Breed Appl 

Biotechnol 6:121–127. 

Godoy C V. (2015) Eficiência de fungicidas para o controle da ferrugem-asiática da soja. Circular técnica 111. 1ª 

ed. EMBRAPA, Londrina, 6p. 

Godoy C V., Koga LJ, Canteri MG (2006) Diagrammatic scale for assessment of soybean rust severity. Fitopatol 

Bras 31:63–68 . doi: 10.1590/S0100-41582006000100011 

Goellner K, Loehrer M, Langenbach C, et al (2010) Phakopsora pachyrhizi, the causal agent of Asian soybean rust: 

Pathogen profile. Mol Plant Pathol 11:169–177 . doi: 10.1111/j.1364-3703.2009.00589.x 

Griffing B (1956) Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems. Aust J 

Biol Sci 9:463–493. 

Hallauer AR, Carena MJ, Miranda Filho JB (2010a) Hereditary Variance: Mating Designs. In: Quantative genetics 

in maize breeding. 1ª ed. Springer, New York, p. 81–167. 

Hallauer AR, Carena MJ, Miranda Filho JB (2010b) Means and Variance. In: Quantative genetics in maize 

breeding. 1ª ed. Springer, New York, p. 33–68. 

Hartman GL, Wang TC, Tschanz AT (1991) Soybean rust development and the quantitative relationship between 

rust severity and soybean yield. Plant Dis 75:596–600 . doi: 10.1094/PD-75-0596 

Hossain MM, Akamatsu H, Morishita M, et al (2015) Molecular mapping of Asian soybean rust resistance in 



82 
 

soybean landraces PI 594767A, PI 587905 and PI 416764. Plant Pathol 64:147–156 . doi: 

10.1111/ppa.12226 

Hou A, Chen P, Alloatti J, et al (2009) Genetic variability of seed sugar content in worldwide soybean germplasm 

collections. Crop Sci 49:903–912 . doi: 10.2135/cropsci2008.05.0256 

Hymowitz T, Harlan JR (1983) Introduction of soybean to North America by Samuel Bowen in 1765. Econ Bot 

37:371–379 . doi: 10.1007/BF02904196 

Hyten DL, Hartman GL, Nelson RL, et al (2007) Map location of the Rpp1 locus that confers resistance to soybean 

rust in soybean. Crop Sci 47:835–838. 

Jaureguy LM, Chen P, Scaboo AM (2011) Heritability and correlations among food-grade traits in soybean. Plant 

Breed 130:647–652 . doi: 10.1111/j.1439-0523.2011.01887.x 

Jelihovschi E, Faria JC, Allaman IB (2014) ScottKnott: A Package for Performing the Scott-Knott Clustering 

Algorithm in R. TEMA (São Carlos) 15:3–17 . doi: 10.5540/tema.2014.015.01.0003 

Jeong N, Suh SJ, Kim M-H, et al (2012) Ln Is a Key Regulator of Leaflet Shape and Number of Seeds per Pod in 

Soybean. Plant Cell 24:4807–4818 . doi: 10.1105/tpc.112.104968 

Kadhem FA, Specht JE, Williams JH (1985) Soybean Irrigation Serially Timed During Stages R1 to R6. I. Yield 

Component Responses. Agron J 77:299–304 . doi: 10.2134/agronj1985.00021962007700020027x 

Kumar V, Rani A, Chauhan GS (2010) Nutritional value of soybean. In: The Soybean: botany, production and 

uses, 1ª. CABI, Ludhiana, p. 375–403. 

Kumudini S, Godoy C V., Board JE, et al (2008) Mechanisms involved in soybean rust-induced yield reduction. 

Crop Sci 48:2334–2342 . doi: 10.2135/cropsci2008.01.0009 

Lee G-A, Crawford GW, Liu L, et al (2011) Archaeological soybean (Glycine max) in East Asia: does size matter? 

PLoS One 6:e26720 . doi: 10.1371/journal.pone.0026720 

Li S, Smith JR, Ray JD, Frederick RD (2012) Identification of a new soybean rust resistance gene in PI 567102B. 

Theor Appl Genet 125:133–142 . doi: 10.1007/s00122-012-1821-y 

Lima AMM de P, Carmona R (1999) Influência do tamanho da semente no desempenho produtivo da soja. Rev 

Bras Sementes 21:157–163. 

Liu J, Yang CQ, Zhang Q, et al (2016) Partial improvements in the flavor quality of soybean seeds using 

intercropping systems with appropriate shading. Food Chem 207:107–114 . doi: 

10.1016/j.foodchem.2016.03.059 

Liu K (2004) Soybeans as a powerhouse of nutrients and phytochemicals. In: Liu K (ed) Soybeans as Functional 

Foods and Ingredients. 1ª ed. Taylor & Francis, New York, p. 1–22. 

Lopes ÂCDA, Vello NA, Pandini F (2001) Seed yield combining ability among soybean genotypes in two locations. 

Crop Breed Appl Biotechnol 1:221–228. 

Mandl FA, Buss GR (1981) Comparison of Narrow and Broad Leaflet Isolines of Soybean. Crop Sci 21:25–27 . doi: 

10.2135/cropsci1981.0011183X002100010007x 

Marchetti MA, Uecker FA, Bromfield KR (1979) Uredial development of Phakopsora pachyrhizi in soybeans. 

Phytopathology 65:822–823. 

Marques MC (2014) Performance de cruzamentos entre genitores tolerantes à ferrugem asiática da soja. Tese 



83 
 

 
 

(Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Universidade de São Paulo, Piracicaba, 110p. 

Matzinger DF, Kempthorne O (1956) The modified diallel table with partial inbreeding and interactions with 

environment. Genetics 41:822–833. 

Melching JS, Dowler WM, Koogle DL, Royer MH (1989) Effects of duration, frequency, and temperature of leaf 

wetness periods on soybean rust. Plant Dis 73:117–122. 

Melo CLP de, Roese AD, Goulart ACP (2015) Tolerância de genótipos de soja à ferrugem-asiática. Ciência Rural 

45:1353–1360 . doi: 10.1590/0103-8478cr20141309 

Mohamed A, Mentreddy RS (2004) Vegetable Soybeans as a Functional Food. In: Soybeans as Functional Foods 

and Ingredients. 1ª ed. Taylor & Francis, New York, p. 220-249. 

Murithi HM, Beed F, Tukamuhabwa P, et al (2016) Soybean production in eastern and southern Africa and threat 

of yield loss due to soybean rust caused by Phakopsora pachyrhizi. Plant Pathol 65:176–188 . doi: 

10.1111/ppa.12457 

Murphy SE, Lee EA, Woodrow L, et al (2009) Genotype × environment interaction and stability for isofl avone 

content in soybean. Crop Sci 49:1313–1321 . doi: 10.2135/cropsci2008.09.0533 

Nazato FM (2014) Análise da tolerância à ferrugem asiática em dialelo parcial com genitores transgênicos e 

convencionais de soja. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 136p. 

Nyquist WE, Baker RJ (1991) Estimation of heritability and prediction of selection response in plant populations. 

CRC Crit Rev Plant Sci 10:235–322 . doi: 10.1080/07352689109382313 

Oliveira IJ De (2011) Relações genéticas entre produtividade de óleo e podridão vermelha das raízes em soja. 

Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 168p. 

Oliveira IJ De, Vello NA, Melo P De, et al (2014) Diallel among soybean genotypes with high oil content and 

resistance to sudden death syndrome. Brazilian Arch Biol Technol 57:178–186. 

Pacova BEV (1992) Análise genética de progênies segregantes de soja apropriada para o consumo humano. 

Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 217p. 

Pandini F, Vello NA, Lopes ACD (2002) Heterosis in soybeans for seed yield components and associated traits. 

Brazilian Arch Biol Technol 45:401–412 . doi: 10.1590/s1516-89132002000600001 

Pandini F, Vello NA, Lopes ÂCDA (2001) Performance of agronomic traits in a soybean F1 diallel system. Crop 

Breed Appl Biotechnol 1:229–243. 

Panthee DR (2010) Varietal improvement in soybean. In: Singh G (ed) The soybean: botany, production and uses, 

1ª. CABI, Ludhiana, p. 92–112. 

Pereira FAC (2016) Potencial de cruzamentos de soja para resistência ao mofo branco, tolerância à ferrugem e 

produtividade de grãos. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 155p. 

Polder G, Blokker G, Heijden GWA. (2012) An ImageJ plugin for plant variety testing. In: Proceedings of the 



84 
 

ImageJ User and Developer Conference. Recherche Public Henri Tudor, Mondorf-les-Bains -Luxembourg, 

p. 168–173. 

Qiu LJ, Chang RZ (2010) The origin and history of soybean. In: Singh G (ed) The Soybean: botany, production and 

uses. 1ª ed. CABI, Ludhiana, p. 1–23. 

R Core Team (2015) R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical 

Computing, Viena. 

Ramalho MAP, Abreu AFB, Santos JB, Nunes JAR (2012) Conceito de herdabilidade e sua estimação. In: Aplicações 

da Genética Quantitativa no Melhoramento de Plantas Autógamas, 1ª. Ed. Editora UFLA, Lavras, p. 123-

148. 

Ribeiro AS, Toledo JFF, Arias CAA, et al (2008) Genetic control of soybean (Glycine max) yield in the absence and 

presence of the Asian rust fungus (Phakopsora pachyrhizi). Genet Mol Biol 31:98–105 . doi: 10.1590/S1415-

47572008000100018 

Rocha GA de F (2016) Potencial de cruzamentos de soja em gerações iniciais de endogamia para produtividade 

de grãos e reação à ferrugem. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 145p. 

Rolim GS, Camargo MBP, Lania DG, Moraes JFL (2007) Classificação climática de Köppen e de Thornthwaite e sua 

aplicabilidade na determinação de zonas agroclimáticas para o estado de São Paulo. Bragantia 66:711–720 

Rossmann H (2001) Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos de uma população de soja avaliada em 

quatro anos. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 80p. 

Schmutz J, Cannon SB, Schlueter J, et al (2010) Genome sequence of the palaeopolyploid soybean. Nature 

463:178–83 . doi: 10.1038/nature08670 

Schneider R, Sikora E, Padgett B, Sciumbato G (2008) Managing late-season soybean diseases and soybean rust: 

a southern perspective. In: Dorrance AE, Draper MA, Hershman DE (eds) Using foliar fungicide to manage 

soybean rust, 1ª ed. The Ohio State University, Columbus, 112p. 

Scott AAJ, Knott M (1974) A cluster analysis method for grouping means in the analysis of variance. Biometrics 

30:507–512. 

Sediyama T (2009) Tecnologias de Produção e Usos da Soja. 1ª. ed. Mecenas, Londrina, 314 p. 

Shanmugasundaram S, Miao-Rong Y (2010) Vegetable Soybean. In: Singh G (ed) The soybean: botany, production 

and uses, 1ª ed. CABI, Ludhiana, p. 427–460. 

Silva DCG, Yamanaka N, Brogin RL, et al (2008) Molecular mapping of two loci that confer resistance to Asian rust 

in soybean. Theor Appl Genet 117:57–63 . doi: 10.1007/s00122-008-0752-0 

Silva LAS (2008) Herança e relações genéticas entre densidade da semente, teores de proteína e óleo e 

produtividade em soja. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 170p. 

Singh RJ, Hymowitz T (1988) The genomic relationship between Glycine max (L.) Merr. and G. soja Sieb. and Zucc. 

as revealed by pachytene chromosome analysis. Theor Appl Genet 76:705–711 . doi: 10.1007/BF00303516 

Spehar CR (1994) Breeding soybeans to the low latitudes of Brazilian Cerrados. Pesq Agropec Bras 29:1167–1180. 



85 
 

 
 

Sprague GF, Tatum LA (1942) General vs. specific combining ability in single crosses of corn. J Am Soc Agron 

34:923–932. 

Stuber CW (1970) Estimation of Genetic Variances Using Inbred Relatives. Crop Sci 10:129–135 . doi: 

10.2135/cropsci1970.0011183X001000020002x 

Tischner T, Allphin L, Chase K, et al (2003) Genetics of Seed Abortion and Reproductive Traits in Soybean. Crop 

Sci 43:464–473 . doi: 10.2135/cropsci2003.4640 

Tsutsumi CY (2000) Caracterização agronômica de cruzamentos de soja tipo alimentação com tipo grão. Tese 

(Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Universidade de São Paulo, Piracicaba, 158p. 

Unfried JR (2007) Estratégias para seleção de linhagens experimentais de soja para tolerância à ferrugem e 

associações com outras doenças. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura “ Luiz de Queiroz ”, 

Universidade de São Paulo, Piracicaba, 220p. 

USDA (2017) World Agricultural Production. Circular Series WAP 02-17, Washington, DC, 29p. 

Vello NA (1992) Ampliação da base genética do germoplasma e melhoramento da soja na ESALQ/USP. In: I 

Simpósio Sobre a Cultura e Produtividade da Soja. FEALQ, Piracicaba, p. 60–81. 

Vello NA (1985) Estimação dos componentes da variância genética pelos métodos dos retrocruzamentos e das 

gerações sucessivas de autofecundação. Apostila de Genética Aplicada às Espécies Autógamas, 24p. 

Vello, NA, Carvalho, RSB (2013) Melhoramento da soja para resistência genética a doenças. In.: Grupo de Estudos 

Avançados em Fitopatologia (GEAFIP) da Universidade de Viçosa (Eds.). Melhoramento genético no 

manejo de doenças de plantas. Visconde do Rio Branco, Suprema, p. 81-104. 

Vello NA, Nazato FM (2017) Recurrent Selection. In: Silva FL, Borém A, Sediyama T, Ludke WH (eds) Soybean 

Breeding, 1ª ed. Springer, Switzerland, p. 171–192. 

Vello NA, Silva LAS (2006) Genética busca atender ao consumo humano crescente. Visão Agrícola 5:60–62. 

Vencovsky R, Barriga P (1992) Associação entre caracteres. In: Genética Biométrica no Fitomelhoramento. 

Sociedade Brasileira de Genética, Ribeirão Preto, p. 335–434. 

Vieira S, Hoffmann R (1989) Estatística experimental. Atlas, São Paulo, 179p. 

Wang LX, Lin FY, Li LH, et al (2016) Genetic diversity center of cultivated soybean (Glycine max) in China – New 

insight and evidence for the diversity center of Chinese cultivated soybean. J Integr Agric 15:2481–2487 . 

doi: 10.1016/S2095-3119(15)61289-8 

Wassimi NN, Isleib TG, Hosfield GL (1986) Fixed effect genetic analysis of a diallel cross in dry beans (Phaseolus 

vulgaris L .). Theor Appl Genet 72:449–454. 

Wickham H (2011) ggplot2. Wiley Interdiscip Rev Comput Stat 3:180–185 . doi: 10.1002/wics.147 

Wysmierski PT (2015) Seleção de linhagens experimentais de soja para tolerância à ferrugem asiática e 

produtividade. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura “ Luiz de Queiroz ”, Universidade de São 

Paulo, Piracicaba, 168p. 

Wuertz D (2017) Package “fBasics”. Rmetrics - Markets and Basic Statistics. R Foundation for Statistical 

Computing. 

Yamamura K (1999) Transformation using ( x + 0.5) to stabilize the variance of populations. Popul Ecol 41:229–



86 
 

234 . doi: 10.1007/s101440050026 

Yokomizo GK (1994) Desempenho e variabilidade de topocruzamentos F5:4 tipo alimento x tipo grão em soja. . 

Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura “ Luiz de Queiroz ”, Universidade de São Paulo, 

Piracicaba, 119p. 

Yokomizo GK, Duarte JB, Vello NA (2000) Correlações fenotípicas entre tamanho de grãos e outros caracteres em 

topocruzamentos de soja tipo alimento com tipo grão. Pesq Agropec Bras 35:2225–2241. doi: 

10.1590/S0100-204X2000001100016 

Yokomizo GK, Duarte JB, Vello NA, Unfried JR (2013) Análise AMMI da produtividade de grãos em linhagens de 

soja selecionadas para resistência à ferrugem asiática. Pesq Agropec Bras 48:1376-1384, out. 2013. doi: 

10.1590/S0100-204X2013001000009 

Yorinori JT, Paiva WM, Frederick RD, et al (2005) Epidemics of Soybean Rust (Phakopsora pachyrhizi) in Brazil and 

Paraguay from 2001 to 2003. Plant Dis 89:675–677 . doi: 10.1094/PD-89-0675 

You MG, Liu YB, Zhao TJ, Gai JY (1995) Effects of leaf shape on seed yield and its components in soybeans. 

Soybean Genet Newsl 2266–70. 

  



87 
 

 
 

ANEXOS 

ANEXO A. FIGURAS 

 

Figura 1. Climograma da região de Piracicaba (referência dos experimentos) em 2015/16 e 2016/17. 
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Figura 2. Distribuição dos coeficientes de variação genotípico para produtividade de grãos (PG) em 
todos os ambientes no ano agrícola de 2015/16. 

 

Figura 3. Distribuição dos coeficientes de variação genotípico para produtividade de grãos (PG) em 
todos os ambientes no ano agrícola de 2016/17. 
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Figura 4. Produtividade de grãos (PG) média dos dois manejos e o efeito da ferrugem (EF) sobre o 
potencial produtivo nos cruzamentos, no ano agrícola 2015/16. 

 

 

Figura 5. Produtividade de grãos (PG) média dos dois manejos e o efeito da ferrugem (EF) sobre o 
potencial produtivo nos genitores, no ano agrícola 2015/16. 
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Figura 6. Produtividade de grãos (PG) média dos dois manejos e o efeito da ferrugem (EF) sobre o 
potencial produtivo nos cruzamentos, no ano agrícola 2016/17. 

 

 

Figura 7. Produtividade de grãos (PG) média dos dois manejos e o efeito da ferrugem (EF) sobre o 
potencial produtivo nos genitores, no ano agrícola 2016/17. 
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Figura 8. Associação da nota de severidade com a taxa de reação à ferrugem (TRF) sobre produtividade 
de grãos na ESALQ em 2016/17 (geração F3). 
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Figura 9. Rede de correlações entre todos os caracteres avaliados na geração F3 (2016/17). 
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Figura 10. Imagem da fenotipagem das dimensões das vagens utilizando o plug-in CultivarJ do 
software ImageJ. Detalhe na área azul: Disco de calibração e QR code para a identificação da parcela 
experimental. 
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Figura 11. Genealogia detalhada dos genitores utilizados nesta pesquisa. 
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Figura 12. Morfologia das sementes de soja ao longo dos estádios finais do desenvolvimento. 
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ANEXO B. TABELAS 

Tabela 1. Genealogias dos genitores utilizados nos cruzamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 2. Lista dos 21 genótipos (15 cruzamentos + seis genitores) avaliados neste trabalho. 

Nº  Cruzamentos 

01 BRS 267 x Tengamine 

02 BRS 267 x USP 13-66.136 

03 BRS 267 x USP 13-19.015 

04 BRS 267 x USP 13-19.007 

05 BRS 267 x USP 13-19.034 

06 Tengamine x USP 13-66.136 

07 Tengamine x USP 13-19.015 

08 Tengamine x USP 13-19.007 

09 Tengamine x USP 13-19.034 

10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 

11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 

12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 

13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 

14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 

15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 

Nº  Genitores 

01 BRS-267 

02 Tengamine 

03 USP 13-66-136 

04 USP 13-19-015 

05 USP 13-19-007 

06 USP 13-19-034 

 
 
 
 
 

Nº Genótipos Genealogia 

01 BRS 267  

02 Tengamine  

03 USP 13-66.136 
FT-Monsanto x USP 98-06031: 
FT-Monsanto x (PI 165.672 X Doko) 

04 USP 13-19.015 
USP 98-06.005 x J-76: 
[(TN#4 x P.I. 230.970 F7-4) x Doko] x J-76 

05 USP 13-19.007 
USP 98-06.005 x Hakucho: 
[(TN#4 x P.I. 230.970 F7-4) x Doko] x Hakucho 

06 USP 13-19.034 
USP 98-06.027 x FT-Monsanto: 
(IAC PL-1 x FT-2) x FT-Monsanto 
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Tabela 3. Análise de solo das áreas experimentais – Anhumas e ESALQ 2016. 

pH em CaCl2; P, K, Ca e Mg extraídos com resina trocadora de íons; S extraído com fosfato de cálcio; M.O. – Matéria Orgânica; SB – Soma 
de Bases trocáveis; CTC – Capacidade de troca catiônica - S+H+Al; V – Saturação da CTC por bases – V=100 S/T; m – saturação por alumínio. 

 

Tabela 4. Resumo das informações sobre os experimentos nos anos agrícolas 2013/14 a 2016/17. 

Geração Cruzamentos F1 F2 F3 

Ano agrícola 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Local ESALQ ESALQ ESALQ, Anhumas ESALQ 

Delineamento   DBC1 DBC1 

Repetições   3 4 

Parcela Vasos (3 plantas/vaso) 12 covas DCUD2 1 fileira 1 fileira 

Espaçamento  0,8m x 0,8m 2m x 0.5m 2m x 0.5m 

Nº cruz/progênies 6 15 15+6 15+6 

Dois fungicidas Não Não sim sim 
       1: Delineamento de Blocos Casualizados DBC. 
       2: Descendente de Cova Única Desbastada. 

 

Tabela 5. Análise de variância do ambiente A1 (controle de ferrugem em Anhumas - 2015/16) para os 
caracteres PG e PCS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00-20cm pH M. O. P S K Ca  Mg  Al  H+Al SB CTC V m 

CaCl2 (g.dm-3) (mg.dm-3) (mmolc.dm-3) (%) 

ESALQ 5 23 38 9 3 36 11 <1 25 50 75 67 0 

Anhumas 4,8 16 29 - 2,4 22 8 <1 18 32,4 50,4 64 3 

 Quadrado Médio 

F.V G.L PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

Bloco 2 3572133 23,9 

Genótipos 20 938024** 56,2** 

  Cruzamentos (C) 14 874797** 11,2** 

  Genitores (G) 5 1298595** 17,5** 

  C vs G 1 20343ns 880** 

Resíduo 40 254133 3,76 

Média  1710 15,2 

Média dos (C)  1699 17,6 

Media dos (G)  1739 9,31 

CV (%)  29,5 12,7 
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Tabela 6. Agrupamento de médias de PG por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente A1 
(controle de ferrugem em Anhumas - 2015/16). 

Cruzamentos Número Média  

USP 13-66.136 x USP 13-19.015 10 2680 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.007 11 2553 a 

USP 13-19.007 x USP 13-19.034 15 2253 a 

USP 13-19.015 x USP 13-19.034 14 2127 a 

BRS 267 x Tengamine 01 1933 a 

Tengamine x USP 13-19.007 08 1840 a 

BRS 267 x USP 13-19.007 04 1746 b 

Tengamine x USP 13-19.034 09 1673 b 

BRS 267 x USP 13-66.136 02 1546 b 

USP 13-19.015 x USP 13-19.007 13 1380 b 

BRS 267 x USP 13-19.034 05 1346 b 

Tengamine x USP 13-19.015 07 1346 b 

BRS 267 x USP 13-19.015 03 1186 b 

Tengamine x USP 13-66.136 06 1046 b 

USP 13-66.136 x USP 13-19.034 12 826 b 

Genitores    

USP 13-19.015 04 2647 a 

USP 13-19.007 05 2370 a 

BRS 267 01 1860 a 

USP 13-66.136 03 1243 b 

USP 13-19.034 06 1200 b 

Tengamine 02 1113 b 
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Tabela 7. Agrupamento de médias de PCS por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente A1 
(controle de ferrugem em Anhumas - 2015/16). 

Cruzamentos Número Média  

Tengamine x USP 13-19.034 09 19,8 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.034 12 19,5 a 

Tengamine x USP 13-19.007 08 19,4 a 

BRS 267 x USP 13-19.034 05 19,2 a 

Tengamine x USP 13-19.015 07 18,9 a 

USP 13-19.015 x USP 13-19.007 13 18,5 a 

USP 13-19.015 x USP 13-19.034 14 18,3 a 

USP 13-19.007 x USP 13-19.034 15 17,8 a 

BRS 267 x Tengamine 01 17,7 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.015 10 17,4 a 

BRS 267 x USP 13-19.007 04 17,4 a 

BRS 267 x USP 13-19.015 03 16,2 b 

USP 13-66.136 x USP 13-19.007 11 15,4 b 

Tengamine x USP 13-66.136 06 15,3 b 

BRS 267 x USP 13-66.136 02 12,9 b 

Genitores Número Média  

USP 13-19.007 05 12,1 a 

BRS267 01 11,7 a 

USP 13-19.015 04 9,56 b 

USP 13-66.136 03 8,70 b 

Tengamine 02 8,11 b 

USP 13-19.034 06 5,62 b 

 

Tabela 8. Análise de variância do ambiente A2 (sem controle de ferrugem em Anhumas - 2015/16) 
para os caracteres PG e PCS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F 
 
 
 
 

 Quadrado Médio 

F.V G.L PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

Bloco 2 215605 5,29 

Genótipos 20 391310* 40,6** 

  Cruzamentos (C) 14 403152* 10,3** 

  Genitores (G) 5 433579ns 12,3** 

  C vs G 1 14191ns 605** 

Resíduo 40 201148 2,01 

Média  1724 13,3 

Média dos (C)  1734 15,3 

Media dos (G)  1701 8,42 

CV (%)  26,0 10,6 
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Tabela 9. Agrupamento de médias de PG por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente A2 (sem 
controle de ferrugem em Anhumas - 2015/16). 

Cruzamentos Número Média  

USP 13-19.015 x USP 13-19.034 14 2333 a 

BRS 267 x USP 13-66.136 02 2246 a 

BRS 267 x USP 13-19.007 04 2240 a 

BRS 267 x USP 13-19.034 05 2013 a 

Tengamine x USP 13-19.015 07 1933 a 

Tengamine x USP 13-19.007 08 1826 a 

USP 13-19.007 x USP 13-19.034 15 1800 a 

USP 13-19.015 x USP 13-19.007 13 1666 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.007 11 1646 a 

Tengamine x USP 13-19.034 09 1586 a 

BRS 267 x Tengamine 01 1560 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.034 12 1373 a 

BRS 267 x USP 13-19.015 03 1313 a 

Tengamine x USP 13-66.136 06 1240 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.015 10 1226 a 

Genitores Número Média  

USP 13-19.015 04 2323 a 

BRS 267 01 1820 a 

USP 13-19.007 05 1740 a 

USP 13-66.136 03 1653 a 

USP 13-19.034 06 1486 a 

Tengamine 02 1180 a 
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Tabela 10. Agrupamento de médias de PCS por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente A2 (sem 
controle de ferrugem em Anhumas - 2015/16). 

Cruzamentos Número Médias  

Tengamine x USP 13-19.034 09 17,9 a 

Tengamine x USP 13-19.007 08 17,7 a 

Tengamine x USP 13-66.136 06 17,4 a 

BRS 267 x USP 13-19.034 05 17,0 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.034 12 16,5 a 

USP 13-19.015 x USP 13-19.034 14 16,2 a 

USP 13-19.007 x USP 13-19.034 15 15,6 a 

BRS 267 x USP 13-19.015 03 15,3 b 

Tengamine x USP 13-19.015 07 15,1 b 

USP 13-19.015 x USP 13-19.007 13 14,7 b 

BRS 267 x USP 13-19.007 04 14,2 b 

USP 13-66.136 x USP 13-19.015 10 13,7 b 

BRS 267 x USP 13-66.136 02 13,4 b 

BRS 267 x Tengamine 01 12,8 b 

USP 13-66.136 x USP 13-19.007 11 11,8 b 

Genitores Número Médias  

BRS 267 01 11,7 a 

USP 13-66.136 03 8,94 b 

USP 13-19.007 05 8,89 b 

USP 13-19.015 04 8,45 b 

Tengamine 02 6,79 c 

USP 13-19.034 06 5,79 c 
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Tabela 11. Análise de variância conjunta (A1 e A2) em Anhumas - 2015/16 para os caracteres PG e PCS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F 

 

Tabela 12. Análise de variância no ambiente B1 (controle de ferrugem na ESALQ - 2015/16) para os 
caracteres PG e PCS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F 

 
 
 
 
 
 
 

 Quadrado Médio 

F.V G.L PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

Blocos/Fungicidas 4 1893869 14,6 

Genótipos 20 876356** 92,1** 

  Cruzamentos (C) 14 713528** 16,6** 

  Genitores (G) 5 1507489** 27,2** 

  C vs G 1 276ns 1473** 

Fungicidas 1 6007ns 113* 

Genótipos x Fungicidas 20 452979* 4,73ns 

  Cruzamentos x Fungicidas 14 564421** 4,91ns 

  Genitores x Fungicidas 5 224685ns 2,63ns 

  (C vs G) x Fungicidas 1 34258ns 12,8* 

Residuo 80 227641 2,88 

Média  1717 14,3 

Média dos Cruzamentos  1716 16,4 

Média dos Genitores  1718 8,86 

CV (%)  27,8 11,9 

Maior QMR/ Menor QMR  1,26 1,86 

 Quadrado Médio 

F.V G.L PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

Bloco 2 83078 51,4 

Genótipos 20 685534** 56,4** 

  Cruzamentos (C) 14 699634* 19,8** 

  Genitores (G) 5 272939ns 19,9** 

  C vs G 1 2551124** 751** 

Resíduo 40 280484 3,15 

Média  1982 15,1 

Média dos (C)  2109 17,3 

Media dos (G)  1664 9,65 

CV (%)  26,7 11,8 
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Tabela 13. Agrupamento de médias de PG por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente B1 
(controle de ferrugem, ESALQ - 2015/16). 

Cruzamentos Número Médias  

Tengamine x USP 13-19.007 08 2873 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.015 10 2613 a 

USP 13-19.015 x USP 13-19.007 13 2573 a 

BRS 267 x USP 13-19.007 04 2406 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.034 12 2353 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.007 11 2346 a 

BRS 267 x USP 13-19.015 03 2226 a 

BRS 267 x USP 13-66.136 02 2113 a 

BRS 267 x USP 13-19.034 05 2086 a 

Tengamine x USP 13-19.034 09 1920 a 

Tengamine x USP 13-19.015 07 1906 a 

BRS 267 x Tengamine 01 1766 a 

USP 13-19.007 x USP 13-19.034 15 1560 a 

USP 13-19.015 x USP 13-19.034 14 1393 a 

Tengamine x USP 13-66.136 06 1166 a 

Genitores Número Médias  

BRS 267 01 1996 a 

USP 13-19.007 05 1893 a 

USP 13-19.015 04 1753 a 

Tengamine 02 1686 a 

USP 13-66.136 03 1493 a 

USP 13-19.034 06 1160 a 
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Tabela 14. Agrupamento de médias de PCS por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente B1 
(controle de ferrugem, ESALQ - 2015/16). 

Cruzamentos Número Médias  

Tengamine x USP 13-19.007 08 21,1 a 

Tengamine x USP 13-66.136 06 20,5 a 

BRS 267 x USP 13-19.034 05 19,4 a 

Tengamine x USP 13-19.015 07 18,6 a 

Tengamine x USP 13-19.034 09 18,3 a 

USP 13-19.015 x USP 13-19.007 13 18,3 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.007 11 18,2 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.034 12 17,8 a 

USP 13-19.015 x USP 13-19.034 14 17,0 a 

BRS 267 x USP 13-19.007 04 16,8 a 

USP 13-19.007 x USP 13-19.034 15 16,5 a 

BRS 267 x USP 13-19.015 03 15,9 b 

BRS 267 x USP 13-66.136 02 15,2 b 

USP 13-66.136 x USP 13-19.015 10 15,2 b 

BRS 267 x Tengamine 01 10,4 c 

Genitores Número Médias  

BRS 267 01 14,2 a 

USP 13-66.136 03 10,0 b 

USP 13-19.007 05 9,94 b 

USP 13-19.015 04 9,34 b 

Tengamine 02 7,89 b 

USP 13-19.034 06 6,54 b 

 

Tabela 15. Análise de variância no ambiente B2 (sem controle de ferrugem na ESALQ - 2015/16) para 
os caracteres PG e PCS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F 
 
 
 
 

 Quadrado Médio 

F.V G.L PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

Bloco 2 29249 0,64 

Genótipos 20 317036** 52,48** 

  Cruzamentos (C) 14 294256** 19,31** 

  Genitores (G) 5 433139** 13,84** 

  C vs G 1 55441ns 710** 

Resíduo 40 85702 2,39 

Média  1289 12,8 

Média dos (C)  1267 14,9 

Media dos (G)  1333 7,54 

CV (%)  22,7 12,0 
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Tabela 16. Agrupamento de médias de PG por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente B2 (sem 
controle de ferrugem, ESALQ - 2015/16). 

Cruzamentos Número Médias  

USP 13-66.136 x USP 13-19.007 11 2113 a 

BRS 267 x Tengamine 01 1506 b 

Tengamine x USP 13-19.007 08 1506 b 

USP 13-19.015 x USP 13-19.007 13 1486 b 

USP 13-66.136 x USP 13-19.034 12 1460 b 

BRS 267 x USP 13-19.007 04 1207 c 

Tengamine x USP 13-66.136 06 1206 c 

BRS 267 x USP 13-19.034 05 1180 c 

BRS 267 x USP 13-19.015 03 1173 c 

Tengamine x USP 13-19.034 09 1166 c 

USP 13-19.015 x USP 13-19.034 14 1120 c 

USP 13-66.136 x USP 13-19.015 10 1113 c 

Tengamine x USP 13-19.015 07 1080 c 

BRS 267 x USP 13-66.136 02 893 c 

USP 13-19.007 x USP 13-19.034 15 860 c 

Genitores Número Médias  

USP 13-19.015 04 1983 a 

BRS 267 01 1626 b 

USP 13-66.136 03 1556 b 

USP 13-19.007 05 1516 b 

Tengamine 02 1140 c 

USP 13-19.034 06 1133 c 
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Tabela 17. Agrupamento de médias de PCS por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente B2 (sem 
controle de ferrugem, ESALQ - 2015/16). 

Cruzamentos Número Médias  

Tengamine x USP 13-19.007 08 18,1 a 

BRS 267 x USP 13-19.034 05 17,6 a 

Tengamine x USP 13-19.034 09 17,1 a 

Tengamine x USP 13-19.015 07 16,9 a 

Tengamine x USP 13-66.136 06 16,8 a 

USP 13-19.015 x USP 13-19.007 13 16,4 a 

BRS 267 x USP 13-19.015 03 16,1 a 

USP 13-19.015 x USP 13-19.034 14 15,6 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.034 12 15,4 a 

BRS 267 x USP 13-66.136 02 14,5 a 

USP 13-66.136 x USP 13-19.007 11 13,6 b 

BRS 267 x USP 13-19.007 04 12,7 b 

USP 13-19.007 x USP 13-19.034 15 12,5 b 

USP 13-66.136 x USP 13-19.015 10 12,4 b 

BRS 267 x Tengamine 01 08,8 c 

Genitores Número Médias  

BRS 267 01 11,1 a 

Tengamine 05 7,93 b 

USP 13-66.136 03 7,68 b 

USP 13-19.015 04 7,49 b 

USP 13-19.007 02 6,65 c 

USP 13-19.034 06 4,42 d 
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Tabela 18. Análise de variância conjunta (B1 e B2) na ESALQ - 2015/16 para os caracteres PG e PCS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quadrado Médio 

F.V G.L PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

Blocos/Fungicidas 4 56163 26,0 

Genótipos 20 637167** 106** 

  Cruzamentos (C) 14 655865** 36,4** 

  Genitores (G) 5 526807* 33,3** 

  C vs G 1 927200* 1461** 

Fungicidas 1 15267457** 161ns 

Genótipos x Fungicidas 20 365404* 2,04ns 

  Cruzamentos x Fungicidas 14 338025* 2,69ns 

  Genitores x Fungicidas 5 179271ns 0,55ns 

  (C vs G) x Fungicidas 1 1679365** 0,28ns 

Residuo 80 183093 2,77 

Média  1634 13,9 

Média dos Cruzamentos  1688 16,1 

Média dos Genitores  1498 8,60 

CV (%)  26,2 11,9 

Maior QMR/ Menor QMR  3,27 1,32 



108 
 

Tabela 19. Análise de variância conjunta da geração F2 (2015/16) considerando os quatro ambientes 
(A1, A2, B1, B2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F 

 

 Quadrado Médio 

F.V G.L PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

Blocos/Ambientes 8 975016 20,3 

Genótipos 20 962345** 189** 

  Cruzamentos (C) 14 699080** 40,1** 

  Genitores (G) 5 1802408** 58,5** 

  C vs G 1 447733ns 2934** 

Ambientes 3 5237266* 93,1* 

Genótipos x Ambientes 60 456520** 5,41** 

  Cruzamentos x Ambientes 42 524253** 6,81** 

  Genitores x Ambientes 15 211948ns 1,72ns 

  (C vs G) x Ambientes 3 731122* 4,37ns 

Residuo 160 205367 2,83 

Média  1676 14,1 

Média dos Cruzamentos  1702 16,3 

Média dos Genitores  1609 8,73 

CV (%)  27,0 11,9 

Maior QMR/ Menor QMR  3,27 1,86 
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Tabela 20.  Análise de variância no ambiente C1 (controle de ferrugem na ESALQ - 2016/17) para todos os caracteres estudados. 

            ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F 

Tabela 21.  Análise de variância no ambiente C2 (sem controle de ferrugem na ESALQ - 2016/17) para todos os caracteres estudados. 

         ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F  

 
 

F.V G.L 

    Quadrado Médio 

NDR6 
(dias) 

SGR6 
(dias) 

CVR6 
(mm) 

LVR6 
(mm) 

VAR6 
(nota) 

V3S 
(%) 

NDM 
(dias) 

AC 
(nota) 

VA 
(nota) 

APM 
(cm) 

PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

Bloco 3 189 60,7 8,88 0,46 3,37 178 95,8 2,95 6,04 31,3 6326979 30,7 
Genótipos 20 63,2** 43,4** 64,9** 4,26** 1,54ns 865** 252** 2,03* 1,15ns 641** 2666658** 82,7** 
  Cruzamentos (C) 14 62,7** 54,8** 42,0** 1,65** 1,75ns 622ns 278** 1,42ns 0,64ns 682** 3467731** 32,1** 
  Genitores (G) 5 4,40ns 5,06ns 26,2ns 1,94** 0,44ns 723ns 33,6ns 2,07ns 1,24ns 238ns 956777ns 55,3** 
  C vs G 1 363** 74,4** 579** 52,2** 4,14ns 497** 981** 10,3** 7,81* 2074** 1052ns 927** 
Resíduo 60 14,4 15,7 13,5 26,9 1,62 358 42,5 1,08 1,18 210 1114567 5,14 

Média  110 15,4 42,1 10,8 5,94 51,5 135 2,42 5,97 85,6 3968 19,3 

Média dos (C)  109 14,8 43,8 11,3 5,80 46,7 133 2,65 5,78 88,8 3966 21,4 

Media dos (G)  114 16,9 37,9 9,56 6,29 63,7 141 1,87 6,45 77,8 3974 14,0 

CV (%)  3,43 25,7 8,73 6,18 21,5 36,7 4,81 42,9 18,2 16,9 26,6 11,7 

F.V G.L 

     Quadrado Médio 

NDR6 
(dias) 

SGR6 
(dias) 

CVR6 
(mm) 

LVR6 
(mm) 

VAR6 
(nota) 

V3S 
(%) 

NDM 
(dias) 

NF 
(nota) 

AC 
(nota) 

VA 
(nota) 

APM 
(cm) 

PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

Bloco 3 6,77 31,6 4,43 0,39 0,29 660 6,86 0,99 3,15 1,82 237 4121600 10,7 
Genótipos 20 84,6** 12,6ns 87,9** 5,66** 1,82* 301ns 101** 1,18* 1,08ns 0,62ns 1010** 1868387** 83,5** 
  Cruzamentos (C) 14 87,9** 14,3ns 29,8** 1,70** 1,56ns 240ns 120** 1,34* 0,69ns 0,77ns 844** 876437ns 25,3** 
  Genitores (G) 5 10,7ns 10,3ns 68,4** 2,99** 2,84* 144ns 30,9* 0,94ns 1,44ns 0,34ns 572** 3167407** 40,3** 
  C vs G 1 406** 0,43ns 999** 74,5** 0,34ns 1950* 188** 0,03ns 4,72* 0,01ns 5529** 9260580** 1114** 
Resíduo 60 14,3 8,56 7,34 0,20 0,92 293 12,5 0,63 0,92 0,98 126 510188 3,42 

Média  111 12,1 43,4 10,9 5,94 51,9 133 2,32 1,91 6,06 85,6 2930 17,2 

Média dos (C)  110 12,0 45,6 11,4 5,90 48,9 132 2,33 2,06 6,07 90,7 2720 19,6 

Media dos (G)  115 12,2 38,0 9,37 6,04 59,5 136 2,29 1,54 6,04 72,8 3455 11,5 

CV (%)  3,39 24,2 6,23 4,21 16,2 32,9 2,60 34,2 50,0 16,3 13,1 24,4 10,7 
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Tabela 22. Análise de variância conjunta dos dois manejos de fungicidas na ESALQ - 2016/17 para todos os caracteres estudados. 

ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F 

 
 
 
 
 
 
 

        Quadrado Médio 

F.V G.L NDR6 
(dias) 

SGR6 
(dias) 

CVR6 
(mm) 

LVR6 
(mm) 

VAR6 
(nota) 

V3S 
(%) 

NDM 
(dias) 

AC 
(nota) 

VA 
(nota) 

APM 
(cm) 

PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

Blocos/Fungicidas 6 98,1 46,2 6,66 0,43 1,83 419 51,4 3,05 3,93 134 5224367 20,7 

Genótipos 21 134** 40,4** 132** 9,57** 2,32* 994** 310** 2,39** 0,89ns 1512** 2882121** 160** 

  Cruzamentos (C) 14 131** 51,0** 47,0** 3,01** 2,18ns 687* 350** 1,30ns 0,58ns 1395** 2462237** 49,8** 

  Genitores (G) 5 13,8ns 10,3ns 86,1** 4,69** 2,48ns 741ns 57,9ns 3,03* 1,20ns 704** 3688331** 94,3** 

  C vs G 1 768** 43,1ns 1550** 126** 3,43ns 6576** 1014** 14,5** 3,62ns 7188** 4729443* 2038** 

Fungicidas 1 33,5ns 467* 78,2* 0,08ns 0,00ns 6,09ns 182ns 11,0ns 0,29ns 0,005ns 45303867* 173* 

Genótipos x Fung. 20 13,9ns 15,6ns 20,9* 0,35ns 1,05ns 172ns 43,2ns 0,72ns 0,88ns 139ns 1652915** 5,91ns 

  Cruz x Fung. 14 19,4ns 18,2ns 24,7** 0,35ns 1,14ns 175ns 48,3ns 0,82ns 0,82ns 131ns 1881924** 7,65* 

  Gen x Fung. 5 1,33ns 5,07ns 8,46ns 0,24ns 0,80ns 127ns 6,53ns 0,48ns 0,38ns 107ns 435885ns 1,36ns 

  (C vs G) x Fung. 1 0,61ns 31,8ns 28,5ns 0,98ns 1,05ns 347ns 155* 0,53ns 4,2ns 415ns 4531940* 4,28ns 

Resíduo 120 14,3 12,2 10,4 0,33 1,27 326 27,5 1,00 1,08 168 812382 4,28 

Média  111 13,8 42,8 10,8 5,94 51,7 134 2,17 6,02 85,6 3449 18,3 

Média dos (C)  109 13,4 44,7 11,4 5,85 47,8 133 2,35 5,92 89,6 3343 20,5 

Media dos (G)  114 14,6 38,0 9,45 6,16 61,6 138 1,70 6,25 75,3 3715 12,7 

CV (%)  3,41 25,3 7,55 5,29 19,01 34,9 3,90 46,1 17,3 15,1 26,1 11,3 

Maior QMR/ Menor 
QMR 

 1,00 1,84 1,84 2,14 1,76 1,22 3,39 1,18 1,20 1,66 2,18 1,50 
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Tabela 23. Agrupamento de médias por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente C1 (controle de ferrugem, ESALQ - 2016/17) para todos os caracteres avaliados. 

(continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruz. NDR6   Cruz. SGR6   Cruz. CVR6   Cruz LVR6   Cruz. VAR6   Cruz. V3S   

02 115 a 11 21,2 a 10 48,6 a 09 12,0 a 11 7,00 a 01 76,2 a 

01 114 a 02 20,2 a 03 48,2 a 08 12,0 a 02 6,75 a 10 62,0 a 

11 114 a 04 19,0 a 11 47,6 a 06 11,8 a 03 6,50 a 11 57,5 a 

10 113 a 03 18,5 a 02 46,4 a 04 11,6 a 10 6,25 a 04 56,2 a 

03 111 a 10 17,8 a 04 45,9 a 05 11,6 a 04 6,25 a 14 52,5 a 

15 110 a 13 16,5 a 15 45,0 a 03 11,5 a 01 6,25 a 06 48,0 a 

04 110 a 07 14,2 b 06 43,9 b 12 11,5 a 14 5,75 a 07 45,7 a 

08 109 b 05 13,2 b 08 43,6 b 11 11,4 a 08 5,75 a 02 43,2 a 

14 109 b 01 13,2 b 13 43,5 b 13 11,4 a 13 5,50 a 03 42,7 a 

06 108 b 15 12,5 b 07 42,6 b 15 11,3 a 07 5,50 a 08 41,2 a 

13 106 b 08 12,2 b 12 41,8 b 07 11,3 a 15 5,25 a 05 41,0 a 

09 105 b 14 11,5 b 09 41,7 b 10 11,2 a 06 5,25 a 15 37,0 a 

07 105 b 09 11,5 b 05 40,1 b 02 11,2 a 12 5,00 a 13 35,7 a 

05 104 b 06 10,5 b 01 39,2 b 14 10,2 b 09 5,00 a 09 33,5 a 

12 103 b 12 10,2 b 14 38,1 b 01 9,58 b 05 5,00 a 12 28,0 a 

Gen. NDR6   Gen. SGR6   Gen. CVR6   Gen. LVR6   Gen. VAR6   Gen. V3S   

06 115 a 06 17,8 a 01 42,0 a 01 10,7 a 03 6,75 a 05 75,0 a 

03 114 a 05 17,8 a 03 39,6 a 03 10,0 a 01 6,50 a 02 73,7 a 

01 114 a 04 17,2 a 05 38,1 a 05 9,49 b 05 6,25 a 04 67,5 a 

02 113 a 03 17,2 a 06 37,0 a 06 9,05 b 04 6,25 a 06 64,5 a 

05 113 a 01 16,8 a 02 35,8 a 02 9,05 b 02 6,25 a 03 63,7 a 

04 112 a 02 14,8 a 04 35,0 a 04 9,02 b 06 5,75 a 01 38,0 a 
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Tabela 23. Agrupamento de médias por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente C1 (controle de ferrugem, ESALQ - 2016/17) para todos os caracteres avaliados. 

(conclusão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruz. NDM   Cruz. AC   Cruz. VA   Cruz. APM   Cruz. PG   Cruz. PCS   

02 148 a 09 3,50 a 10 6,50 a 08 109 a 11 6330 a 03 23,5 a 

11 145 a 13 3,25 a 03 6,25 a 09 106 a 07 4962 a 08 23,4 a 

10 142 a 12 3,25 a 02 6,25 a 13 104 a 04 4935 a 15 23,1 a 

03 141 a 08 3,25 a 01 6,25 a 05 103 a 02 4520 a 06 22,8 a 

04 140 a 05 3,25 a 04 6,00 a 06 98,7 a 12 4298 a 10 22,7 a 

01 137 a 06 3,00 a 14 5,75 a 07 96,0 a 08 4075 b 07 22,4 a 

13 131 b 04 3,00 a 12 5,75 a 12 88,2 b 10 3894 b 12 22,3 a 

15 131 b 11 2,75 a 11 5,75 a 02 88,0 b 03 3820 b 11 22,2 a 

14 131 b 15 2,25 a 07 5,75 a 04 80,0 b 01 3495 b 13 22,2 a 

06 130 b 07 2,25 a 15 5,50 a 15 79,8 b 05 3387 b 09 22,0 a 

08 128 b 02 2,25 a 13 5,50 a 10 79,8 b 14 3369 b 02 21,9 a 

09 125 b 14 2,00 a 08 5,50 a 03 77,0 b 09 3347 b 04 21,0 a 

05 124 b 10 2,00 a 06 5,50 a 14 75,0 b 13 3266 b 05 20,8 a 

12 123 b 03 2,00 a 05 5,50 a 01 74,0 b 15 3120 b 14 17,9 b 

07 123 b 01 1,75 a 09 5,00 a 11 72,0 b 06 2677 b 01 12,4 c 

Gen. NDM   Gen. AC   Gen. VA   Gen. APM   Gen. PG   Gen. PCS   

01 144 a 01 2,75 a 04 7,25 a 03 92,0 a 01 4675 a 01 20,4 a 

06 143 a 06 2,50 a 05 6,75 a 06 78,5 a 04 4300 a 03 15,6 b 

03 141 a 03 2,25 a 02 6,75 a 04 78,2 a 05 4045 a 05 13,6 b 

04 141 a 02 1,50 a 03 6,25 a 05 74,5 a 03 3960 a 04 13,0 b 

05 140 a 05 1,25 a 01 6,00 a 01 73,8 a 02 3490 a 02 12,1 b 

02 136 a 04 1,00 a 06 5,75 a 02 69,5 a 06 3375 a 06 9,46 b 
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Tabela 24. Agrupamento de médias por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente C2 (sem controle de ferrugem, ESALQ - 2016/17) para todos os caracteres avaliados. 

(continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruz. NDR6   Cruz. SGR6   Cruz. CVR6   Cruz LVR6   Cruz. VAR6   Cruz. V3S   

03 116 a 13 15,8 a 14 49,4 a 13 12,0 a 11 6,75 a 01 66,2 a 

01 116 a 10 14,5 a 04 49,2 a 09 11,9 a 14 6,50 a 04 60,0 a 

10 115 a 11 13,8  a 15 48,4 a 06 11,9 a 12 6,50 a 11 55,0 a 

02 114 a 02 13,8 a 03 47,8 a 05 11,9 a 03 6,50 a 10 53,7 a 

11 114 a 06 13,0 a 11 47,4 a 08 11,9 a 13 6,25 a 12 51,2 a 

14 111 a 03 12,8 a 02 46,6 a 03 11,9 a 10 6,00 a 07 51,2 a 

04 110 b 12 12,2 a 13 46,1 a 11 11,8 a 09 6,00 a 15 50,0 a 

13 110 b 04 12,0 a 09 45,8 a 07 11,5 b 05 6,00 a 02 48,7 a 

15 109 b 09 11,5 a 07 45,4 a 14 11,4 b 04 6,00 a 09 46,2 a 

09 109 b 07 11,5 a 12 44,7 b 12 11,4 b 02 6,00 a 06 44,2 a 

12 108 b 15 10,8 a 10 44,4 b 04 11,4 b 06 5,75 a 14 44,0 a 

08 107 b 05 10,5 a 05 44,3 b 02 11,4 b 01 5,75 a 13 43,7 a 

05 104 c 01 10,0 a 06 43,5 b 15 11,0 b 07 5,00 a 08 42,5 a 

07 103 c 14 9,50 a 08 42,4 b 10 10,8 b 15 4,75 a 05 39,2 a 

06 101 c 08 9,25 a 01 39,2 b 01 9,47 c 08 4,75 a 03 37,5 a 

Gen. NDR6   Gen. SGR6   Gen. CVR6   Gen. LVR6   Gen. VAR6   Gen. V3S   

06 117 a 06 14,0 a 01 45,4 a 01 11,0 a 01 7,25 a 02 63,7 a 

03 116 a 03 13,8 a 03 39,6 b 03 9,61 b 03 5,75 a 04 62,5 a 

01 115 a 05 12,8 a 02 37,3 b 02 9,27 b 05 6,25 a 06 61,2 a 

02 114 a 02 11,5 a 06 36,3 b 05 8,96 c 02 5,50 b 05 61,2 a 

04 114 a 01 11,5 a 05 36,0 b 06 8,85 c 06 5,25 b 03 61,2 a 

05 112 a 04 9,75 a 04 33,4 b 04 8,54 c 04 5,25 b 01 47,5 a 
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Tabela 24. Agrupamento de médias por Scott e Knott a 5% dos genótipos no ambiente C2 (sem controle de ferrugem, ESALQ - 2016/17) para todos os caracteres avaliados. 

(conclusão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruz. NDM   Cruz. NF  Cruz. AC   Cruz. VA   Cruz. APM   Cruz. PG   Cruz. PCS   

03 140 a 14 3,25 a 03 2,75 a 14 6,75 a 09 112 a 08 3382 a 14 21,3 a 

02 140 a 07 3,25 a 08 2,50 a 12 6,75 a 13 107 a 04 3306 a 05 21,2 a 

10 139 a 05 3,25 a 05 2,50 a 05 6,50 a 05 104 a 12 3195 a 13 21,2 a 

11 138 a 09 2,75 a 12 2,25 a 11 6,25 a 06 103 a 11 3191 a 12 21,1 a 

01 137 a 12 2,50 a 10 2,25 a 07 6,25 a 12 101 a 15 3124 a 06 21,1 a 

13 136 a 04 2,50 a 09 2,25 a 06 6,25 a 08 101 a 13 2906 a 15 20,8 a 

04 132 b 15 2,25 a 07 2,25 a 04 6,25 a 07 99,0 a 03 2709 a 07 20,8 a 

12 131 b 06 2,25 a 15 2,00 a 13 6,00 a 11 89,5 b 05 2685 a 04 20,1 a 

14 130 b 13 2,00 a 14 2,00 a 10 6,00 a 02 87,8 b 01 2680 a 08 19,9 a 

09 129 b 11 2,00 a 06 2,00 a 09 6,00 a 03 81,5 b 14 2536 a 11 19,5 a 

15 128 b 08 2,00 a 02 2,00 a 02 6,00 a 04 81,0 b 10 2536 a 03 19,4 a 

07 127 b 02 2,00 a 13 1,75 a 01 5,75 a 10 80,2 b 09 2395 a 09 18,9 a 

05 127 b 01 2,00 a 11 1,75 a 15 5,50 a 14 79,8 b 06 2395 a 10 18,5 a 

06 126 b 10 1,50 a 04 1,75 a 08 5,50 a 01 71,5 c 02 2000 a 02 18,3 a 

08 126 b 03 1,50 a 01 1,00 a 03 5,25 a 15 62,2 c 07 1830 a 01 11,3 b 

Gen. NDM   Gen. NF  Gen. AC   Gen. VA   Gen. APM   Gen. PG   Gen. PCS   

06 139 a 05 2,75 a 06 2,50 a 05 6,25 a 03 87,8 a 01 4503 a 01 17,1 a 

03 138 a 02 2,75 a 03 2,00 a 04 6,25 a 06 84,8 a 05 4053 a 03 12,0 b 

01 137 a 04 2,50 a 01 1,50 b 01 6,25 a 01 72,8 a 03 3739 a 05 11,8 b 

05 134 b 03 2,25 a 05 1,25 b 03 6,00 a 05 69,2 a 04 3683 a 02 10,3 c 

04 134 b 06 2,00 a 04 1,00 b 02 6,00 a 04 66,8 a 02 2521 b 04 10,1 c 

02 132 b 01 1,50 a 02 1,00 b 06 5,50 a 02 55,5 a 06 2231 b 06 7,59 d 
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Tabela 25. Efeito e Taxa de reação à Ferrugem sobre PG e PCS em Anhumas e ESALQ na geração F2 

(2015/16). 

  Anhumas ESALQ 

  PG (kg.ha-1) PCS (g) PG (kg.ha-1) PCS (g) 

  dms: 303 dms: 2,58 dms: 263 dms: 2,74 

 Cruzamentos EF TRF EF TRF EF TRF EF TRF 

01 BRS 267 x Tengamine -373* -23,9 -4,96* -38,8 -260ns -17,3 -1,64ns -18,7 

02 BRS 267 x USP 13-66.136 700* 31,2 0,49ns 3,70 -1253* -145 -0,78ns -5,40 

03 BRS 267 x USP 13-19.015 127ns 9,60 -0,88ns -5,80 -1053* -89,8 0,17ns 1,10 

04 BRS 267 x USP 13-19.007 493* 22,0 -3,14* -22,1 -1200* -99,4 -4,07* -31,9 

05 BRS 267 x USP 13-19.034 667* 33,1 -2,25* -13,3 -1240* -105 -1,79ns -10,2 

06 Tengamine x USP 13-66.136 193ns 15,6 2,06* 11,9 40,0ns 3,30 -3,66* -21,7 

07 Tengamine x USP 13-19.015 587* 30,3 -3,84* -25,5 -827* -76,5 -1,65ns -9,70 

08 Tengamine x USP 13-19.007 -13,0ns -0,70 -1,77* -10,0 -1367* -90,7 -3,00* -16,6 

09 Tengamine x USP 13-19.034 -87,0ns -5,50 -1,91* -10,6 -753* -64,6 -1,27ns -7,50 

10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 -1453* -118 -3,76* -27,5 -1533* -142 -2,73ns -21,9 

11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 -907* -55,1 -3,54* -29,9 -233ns -11,0 -4,53* -33,3 

12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 547* 39,8 -2,94* -17,8 -893* -61,2 -2,45ns -15,9 

13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 287ns 17,2 -3,80* -25,8 -1087* -73,1 -1,88ns -11,4 

14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 207ns 8,90 -2,02* -12,4 -273* -24,4 -1,47ns -9,50 

15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 -453* -25,2 -2,18* -14,0 -700* -81,4 -4,07* -32,6 

 Média 35,0 -1,40 -2,30 -15,9 -842 -71,9 -2,32 -16,4 

 Genitores EF TRF EF TRF EF TRF EF TRF 

01 BRS-267 -40,0ns -2,20 -0,07ns -0,60 -503* -33,7 -3,09* -27,9 

02 Tengamine 67,0ns 5,60 -1,32ns -19,4 -747* -79,4 -1,24ns -18,7 

03 USP 13-66-136 410* 24,8 0,24ns 2,60 -270* -22,1 -2,36ns -30,7 

04 USP 13-19-015 -323* -13,9 -1,11ns -13,2 230ns 11,6 -1,85ns -24,7 

05 USP 13-19-007 -630* -36,2 -3,22* -36,2 -543* -40,2 -2,00ns -25,3 

06 USP 13-19-034 287ns 19,3 0,18ns 3,00 -153ns -15,2 -2,12ns -47,9 

 Média -38,3 -0,4 -0,9 -10,6 -331 -29,8 -2,11 -29,2 
* Diferente significativamente ao nível de 5% pelo teste t. 
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Tabela 26. Classificação das médias de produtividade de grãos na geração F2 (2015/16). 

 Cruzamentos PG (kg.ha-1) PCS (g) 

11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 2165 14,7 

08 Tengamine x USP 13-19.007 2012 19,1 

04 BRS 267 x USP 13-19.007 1900 15,3 

10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 1900 14,7 

13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 1777 17,0 

14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 1743 16,8 

05 BRS 267 x USP 13-19.034 1740 18,3 

01 BRS 267 x Tengamine 1692 12,4 

02 BRS 267 x USP 13-66.136 1692 14,0 

15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 1618 15,6 

09 Tengamine x USP 13-19.034 1587 18,3 

07 Tengamine x USP 13-19.015 1567 17,4 

12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 1503 17,3 

03 BRS 267 x USP 13-19.015 1475 15,9 

06 Tengamine x USP 13-66.136 1165 17,9 

 Genitores PG PCS 

04 USP 13-19-015 2177 8,71 

05 USP 13-19-007 1838 9,72 

01 BRS-267 1793 12,2 

03 USP 13-66-136 1403 8,84 

02 Tengamine 1230 7,36 

06 USP 13-19-034 1213 5,60 
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Tabela 27. Classificação dos cruzamentos e genitores em relação à taxa de reação à ferrugem – TRF 
(%) para PG e PCS na geração F2 (2015/16). 

Cruz.  PG Cruz.  PCS 

06 Tengamine x USP 13-66.136 9,50 02 BRS 267 x USP 13-66.136 -0,90 

14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 -7,80 03 BRS 267 x USP 13-19.015 -2,40 

12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 -10,7 06 Tengamine x USP 13-66.136 -4,90 

01 BRS 267 x Tengamine -20,6 09 Tengamine x USP 13-19.034 -9,00 

07 Tengamine x USP 13-19.015 -23,1 14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 -10,9 

13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 -27,9 05 BRS 267 x USP 13-19.034 -11,7 

11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 -33,1 08 Tengamine x USP 13-19.007 -13,3 

09 Tengamine x USP 13-19.034 -35,0 12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 -16,9 

05 BRS 267 x USP 13-19.034 -36,0 07 Tengamine x USP 13-19.015 -17,6 

04 BRS 267 x USP 13-19.007 -38,7 13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 -18,6 

03 BRS 267 x USP 13-19.015 -40,1 15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 -23,3 

08 Tengamine x USP 13-19.007 -45,7 10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 -24,7 

15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 -53,3 04 BRS 267 x USP 13-19.007 -27,0 

02 BRS 267 x USP 13-66.136 -57,3 01 BRS 267 x Tengamine -28,8 

10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 -130 11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 -31,6 

Genitor  PG Genitor  PCS 

06 USP 13-19-034 2,02 03 USP 13-66-136 -14,0 

03 USP 13-66-136 1,40 01 BRS-267 -14,3 

04 USP 13-19-015 -1,16 04 USP 13-19-015 -18,9 

01 BRS-267 -18,0 02 Tengamine -19,0 

02 Tengamine -36,9 06 USP 13-19-034 -22,4 

05 USP 13-19-007 -38,2 05 USP 13-19-007 -30,8 
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Tabela 28. Efeito (EF) e taxa de reação à ferrugem (TRF) sobre os caracteres avaliados na ESALQ em 2016/17 (geração F3) 

(continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Diferente significativamente ao nível de 5% pelo teste t. 

 
 

  NDR6   SGR6   CVR6   LVR6   VAR6   V3S  

  dms: 2,76  dms: 1,70  dms: 2,81  dms: 0,71  dms: 0,42  dms: 0,07 

 Cruzamentos EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF 

01 BRS 267 x Tengamine 1,50ns 1,29  -3,25* -32,5  -0.03ns -0.07  -0.10ns -1.10  -0,50* -8,70  -0.10* -15.1 

02 BRS 267 x USP 13-66.136 -0,75ns -0,66  -6,50* -47,3  0.15ns 0.33  0.12ns 1.06  -0,75* -12,5  0.05ns 11.1 

03 BRS 267 x USP 13-19.015 4,75* 4,09  -5,75* -45,1  -0.30ns -0.63  0.34ns 2.89  0,00ns 0,00  -0.05ns -13.7 

04 BRS 267 x USP 13-19.007 0,25ns 0,23  -7,00* -58,3  3.26* 6.63  -0.24ns -2.08  -0,25ns -4,17  0.04ns 6.25 

05 BRS 267 x USP 13-19.034 0,00ns 0,00  -2,75* -26,2  4.19* 9.46  0.31ns 2.61  1,00* 16,7  -0.02ns -4.67 

06 Tengamine x USP 13-66.136 -6,75* -6,65  2,50* 19,2  -0.40ns -0.92  0.19ns 1.57  0,50* 8,70  -0.04ns -8.31 

07 Tengamine x USP 13-19.015 -1,75ns -1,70  -2,75* -23,9  2.77ns 6.11  0.25ns 2.19  -0,50* -10,0  0.06ns 10.8 

08 Tengamine x USP 13-19.007 -1,50ns -1,40  -3,00* -32,4  -1.24ns -2.93  -0.09ns -0.76  -1,00* -21,1  0.01ns 2.94 

09 Tengamine x USP 13-19.034 4,00* 3,68  0,00ns 0,00  4.12* 9.00  -0.06ns -0.47  1,00* 16,7  0.13* 27.7 

10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 2,25ns 1,95  -3,25* -22,4  -4.17* -9.39  -0.44ns -4.07  -0,25ns -4,17  -0.08* -15.5 

11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 0,25ns 0,22  -7,50* -54,5  -0.27ns -0.57  0.34ns 2.92  -0,25ns -3,70  -0.03ns -4.55 

12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 5,25* 4,84  2,00* 16,3  2.90* 6.48  -0.10ns -0.89  1,50* 23,1  0.23* 45.6 

13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 3,75* 3,41  -0,75ns -4,8  2.66ns 5.77  0.55ns 4.56  0,75* 12,0  0.08* 18.1 

14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 2,25ns 2,03  -2,00* -21,1  11.3* 22.9  1.28* 11.2  0,75* 11,5  -0.08* -19.1 

15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 -1,25ns -1,15  -1,75* -16,3  3.34* 6.90  -0.25ns -2.28  -0,50* -10,5  0.13* 25.8 

 Média 0,82 0,68  -2,78 -23,3  1.89 3.94  0.14 1.16  0,10 0,92  0.02 4.49 

 Genitores EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF 

01 BRS-267 1,50ns 1,30  -5,25* -45,7  3.41* 7.52  0.24ns 2.18  0,75* 10,3  0.10* 20.2 

02 Tengamine 1,00ns 0,87  -3,25* -28,3  1.43ns 3.83  0.22ns 2.36  -0,75* -13,6  -0.10* -15.7 

03 USP 13-66-136 1,25ns 1,08  -3,50* -25,5  -0.02ns -0.05  -0.44ns -4.59  0,00ns 0,00  -0.03ns -4.08 

04 USP 13-19-015 1,50ns 1,32  -7,50* -76,9  -1.64ns -4.91  -0.48ns -5.58  -1,00* -19,0  -0.05ns -8.00 

05 USP 13-19-007 -0,50ns -0,45  -5,00* -39,2  -2.06ns -5.72  -0.53ns -5.92  0,00ns 0,00  -0.14* -22.4 

06 USP 13-19-034 1,75ns 1,50  -3,75* -26,8  -0.75ns -2.06  -0.19ns -2.16  -0,50* -9,52  -0.03ns -5.10 

 Média 1,08 0,94  -4,71 -40,38  0.06 -0.23  -0.20 -2.28  -0,25 -5,31  -0.04 -5.86 
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Tabela 28. Efeito (EF) e taxa de reação à ferrugem (TRF) sobre os caracteres avaliados na ESALQ em 2016/17 (geração F3) 
(conclusão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Diferente significativamente ao nível de 5% pelo teste t. 

  NDM   AC   VA   APM   PG   PCS  

  dms:4,27  dms: 0,40  dms: 0,30  dms: 9,24  dms: 484  dms: 2,93 

 Cruzamentos EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF 

01 BRS 267 x Tengamine 0,25ns 0,18  -0,75* -75,0  -0,50* -8,70  -2,50ns -3,50  -815* -30,4  -1,10ns -9,73 

02 BRS 267 x USP 13-66.136 -8,25* -5,88  -0,25ns -12,5  -0,25ns -4,17  -0,25ns -0,28  -2520* -126  -3,61* -19,8 

03 BRS 267 x USP 13-19.015 -0,75ns -0,53  0,75* 27,3  -1,00* -19,0  4,56ns 5,60  -1111* -41,0  -4,19* -21,6 

04 BRS 267 x USP 13-19.007 -8,25* -6,26  -1,25* -71,4  0,25ns 4,00  1,13ns 1,39  -1629* -49,3  -0,93ns -4,61 

05 BRS 267 x USP 13-19.034 2,75ns 2,17  -0,75* -30,0  1,00* 15,4  1,68ns 1,60  -702* -26,2  0,37ns 1,75 

06 Tengamine x USP 13-66.136 -4,00ns -3,17  -1,00* -50,0  0,75* 12,0  4,00ns 3,89  -342ns -14,7  -1,75ns -8,29 

07 Tengamine x USP 13-19.015 3,50ns 2,76  0,00ns 0,00  0,50* 8,00  3,04ns 3,07  -3132* -171  -1,58ns -7,60 

08 Tengamine x USP 13-19.007 -2,00ns -1,59  -0,75* -30,0  0,00ns 0,00  -8,65ns -8,58  -693* -20,5  -3,44* -17,3 

09 Tengamine x USP 13-19.034 4,25ns 3,29  -1,25* -55,6  1,00* 16,7  6,23ns 5,53  -952* -39,8  -3,15* -16,7 

10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 -2,50ns -1,80  0,25ns 11,1  -0,50* -8,33  0,50ns 0,62  -1368* -54,1  -4,19* -22,6 

11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 -7,25* -5,24  -1,00* -57,1  0,50* 8,00  17,5* 19,6  -3139* -98,4  -2,69ns -13,8 

12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 8,00* 6,08  -1,00* -44,4  1,00* 14,8  13,0* 12,8  -1103* -34,5  -1,19ns -5,65 

13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 4,75* 3,49  -1,50* -85,7  0,50* 8,33  3,00ns 2,80  -359ns -12,4  -1,07ns -5,03 

14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 -0,50ns -0,38  0,00ns 0,00  1,00* 14,8  4,75ns 5,96  -833* -32,8  3,34* 15,7 

15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 -3,00ns -2,34  -0,25ns -12,5  0,00ns 0,00  -17,4* -28,0  3,84ns 0,12  -2,25ns -10,8 

 Média -0,87 -0,62  -0,58 -32,4  0,28 4,12  2,04 1,50  -1246 -50,1  -1,83 -9,74 

 Genitores EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF  EF TRF 

01 BRS-267 -7,00* -5,10  -1,25* -83,3  0,25ns 4,00  -1,00ns -1,37  -172ns -3,82  -3,29* -19,2 

02 Tengamine -3,50ns -2,65  -0,50* -50,0  -0,75* -12,5  -14,0* -25,2  -969* -38,4  -1,77ns -17,1 

03 USP 13-66-136 -3,75ns -2,72  -0,25ns -12,5  -0,25ns -4,17  -4,25ns -4,84  -221ns -5,91  -3,62* -30,1 

04 USP 13-19-015 -7,00* -5,22  0,00ns 0,00  -1,00* -16,0  -11,5* -17,2  -617* -16,8  -2,85ns -28,1 

05 USP 13-19-007 -6,25* -4,66  0,00ns 0,00  -0,50* -8,00  -5,25ns -7,58  8,00ns 0,20  -1,82ns -15,4 

06 USP 13-19-034 -3,25ns -2,33  0,00ns 0,00  -0,25ns -4,55  6,25ns 7,37  -1144* -51,3  -1,87ns -24,6 

 Média -5,13 -3,78 
 

-0,33 -24,31 
 

-0,42 -6,87 
 

-4,96 -8,15 
 

-519 -19,3 
 

-2,54 -22,4 
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Tabela 29. Classificação das médias de produtividade de grãos na ESALQ em 2016/17 (geração F3). 

Cruzamentos  PG (kg.ha-1) PCS (g) 

11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 4760 20,9 

04 BRS 267 x USP 13-19.007 4121 20,6 

12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 3746 21,7 

08 Tengamine x USP 13-19.007 3728 21,6 

07 Tengamine x USP 13-19.015 3396 21,6 

03 BRS 267 x USP 13-19.015 3265 21,4 

02 BRS 267 x USP 13-66.136 3260 20,1 

10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 3210 20,6 

15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 3122 21,9 

01 BRS 267 x Tengamine 3087 11,8 

13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 3086 21,7 

05 BRS 267 x USP 13-19.034 3036 21,0 

14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 2953 19,6 

09 Tengamine x USP 13-19.034 2871 20,4 

06 Tengamine x USP 13-66.136 2506 21,9 

Genitores    

01 BRS-267 4589 18,7 

05 USP 13-19-007 4049 12,7 

04 USP 13-19-015 3991 11,6 

03 USP 13-66-136 3849 13,8 

02 Tengamine 3005 11,2 

06 USP 13-19-034 2803 8,52 
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Tabela 30. Classificação dos cruzamentos e genitores em relação à taxa de reação à ferrugem – TRF (%) para 
PG e PCS na ESALQ em 2016/17 (geração F3). 

 Cruzamentos PG  Cruzamentos PCS 

15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 0,12 14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 15,7 

13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 -12,4 05 BRS 267 x USP 13-19.034 1,75 

06 Tengamine x USP 13-66.136 -14,7 04 BRS 267 x USP 13-19.007 -4,61 

08 Tengamine x USP 13-19.007 -20,5 13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 -5,03 

05 BRS 267 x USP 13-19.034 -26,2 12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 -5,65 

01 BRS 267 x Tengamine -30,4 07 Tengamine x USP 13-19.015 -7,60 

14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 -32,8 06 Tengamine x USP 13-66.136 -8,29 

12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 -34,5 01 BRS 267 x Tengamine -9,73 

09 Tengamine x USP 13-19.034 -39,8 15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 -10,8 

03 BRS 267 x USP 13-19.015 -41,0 11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 -13,8 

04 BRS 267 x USP 13-19.007 -49,3 09 Tengamine x USP 13-19.034 -16,7 

10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 -54,1 08 Tengamine x USP 13-19.007 -17,3 

11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 -98,4 02 BRS 267 x USP 13-66.136 -19,8 

02 BRS 267 x USP 13-66.136 -126 03 BRS 267 x USP 13-19.015 -21,6 

07 Tengamine x USP 13-19.015 -171 10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 -22,6 

 Genitor PG  Genitor PCS 

05 USP 13-19-007 0,20 5 USP 13-19-007 -15,4 

01 BRS-267 -3,82 2 Tengamine -17,1 

03 USP 13-66-136 -5,91 1 BRS-267 -19,2 

04 USP 13-19-015 -16,8 6 USP 13-19-034 -24,6 

02 Tengamine -38,4 4 USP 13-19-015 -28,1 

06 USP 13-19-034 -51,3 3 USP 13-66-136 -30,1 
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Tabela 31. Classificação dos cruzamentos e genitores em relação à média de produtividade de grãos 
nos dois locais de condução (Anhumas e ESALQ) e nas duas gerações (F2 2015/16 e F3 2016/17) em 
cada manejo da ferrugem. 

 M1 - Controle de Ferrugem  M2 - Sem Controle de Ferrugem 

 Cruzamentos PG  Cruzamentos PG 

11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 3743 11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 2317 

10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 3062 04 BRS 267 x USP 13-19.007 2251 

04 BRS 267 x USP 13-19.007 3030 08 Tengamine x USP 13-19.007 2239 

08 Tengamine x USP 13-19.007 2929 13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 2020 

07 Tengamine x USP 13-19.015 2738 12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 2009 

02 BRS 267 x USP 13-66.136 2727 14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 1997 

12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 2493 05 BRS 267 x USP 13-19.034 1959 

03 BRS 267 x USP 13-19.015 2411 15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 1928 

13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 2406 01 BRS 267 x Tengamine 1915 

01 BRS 267 x Tengamine 2398 03 BRS 267 x USP 13-19.015 1732 

05 BRS 267 x USP 13-19.034 2385 09 Tengamine x USP 13-19.034 1716 

09 Tengamine x USP 13-19.034 2313 02 BRS 267 x USP 13-66.136 1702 

15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 2311 07 Tengamine x USP 13-19.015 1614 

14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 2296 10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 1611 

06 Tengamine x USP 13-66.136 1630 06 Tengamine x USP 13-66.136 1594 

 Média 2592  Média 1907 

 Genitores   Genitores  

04 USP 13-19-015 2900 04 USP 13-19-015 2663 

01 BRS-267 2844 01 BRS-267 2605 

05 USP 13-19-007 2769 05 USP 13-19-007 2381 

03 USP 13-66-136 2232 03 USP 13-66-136 2205 

02 Tengamine 2097 06 USP 13-19-034 1575 

06 USP 13-19-034 1912 02 Tengamine 1547 

 Média 2459  Média 2163 
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Tabela 32. Herdabilidade dos caracteres avaliados nos 15 cruzamentos gerados no dialelo 6 x 6. 

  NDR6 SGR6 CVR6 LVR6 V3S NDM APM PG PCS 

2015/2016 

A1 - - - - - - - 0.71 0.66 

A2 - - - - - - - 0.50 0.80 

B1 - - - - - - - 0.60 0.84 

B2 - - - - - - - 0.71 0.88 

2016/2017 

C1 0.77 0.71 0.68 0.73 0.42 0.85 0.69 0.68 0.84 

C2 0.84 0.40 0.75 0.88 -0.22 0.90 0.85 0.42 0.86 

 MÉDIA 0.80 0.56 0.72 0.80 0.10 0.87 0.77 0.60 0.81 

 

Tabela 33. Herdabilidade no sentido restrito da produtividade de grãos (PG) e peso de cem sementes 
(PCS). 

 PG PCS 

Correlação F2 e F3 0,70 0,64 

h2 0,46 0,43 

 

Tabela 34. Quadrados médios para capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade específica de 
combinação (CEC) pelo método 2 de Griffing na geração F2 (2015/16). 

F.V. GL PG (kg.ha-1) PCS (g) 

Genótipos 20 158351** 55,9** 
C.G.C. 5 240497** 1,57ns 
C.E.C. 15 130969* 74,0** 
Resíduo 40 54621 0,78 

Componentes Quadráticos 

CGC  7745 0,03 

CEC  25449 24,4 

CGC/CEC  0,38 0,002 
ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F 

 

Tabela 35. Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (CGC) pelo método 2 de Griffing 
na geração F2 (2015/16). 

 Genitores PG (kg.ha-1) PCS (g) 

01 BRS267 52,9 -0,16 

02 Tengamine -88,4 0,05 

03 USP 13-66.136 46,6 -0,38 

04 USP 13-19.015 -17,6 -0,05 

05 USP 13-19.007 139 0,22 

06 USP 13-19.034 -133 0,32 

 DP (Gi) 43,5 0,16 

 DP (Gi - Gj) 67,5 0,25 

DP (Gi) - Desvio-padrão das estimativas de capacidade geral de combinação. 
DP (Gi - Gj) - Desvio-padrão do contraste entre efeitos de capacidades gerais de combinação. 
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Tabela 36. Estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (CEC) dos genitores pelo 
método 2 de Griffing na geração F2 (2015/16). 

 Genitor PG (kg.ha-1) PCS (g) 

01 BRS 267 98,2 -1,97 
02 Tengamine -54,2 -6,84 
03 USP 13-66.136 -154 -4,81 
04 USP 13-19.015 272 -5,92 
05 USP 13-19.007 -186 -5,44 
06 USP 13-19.034 -120 -8,64 

 DP (Sii) 98,7 0,37 

 DP (Sij) 119 0,45 
DP (Sii) = desvio-padrão das estimativas da capacidade de combinação do cruzamento do genitor com ele mesmo; 

DP (Sij) = desvio-padrão das estimativas de capacidade específica de combinação entre genitores distintos; 
 

 

Tabela 37. Estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (CEC) dos cruzamentos 
pelo método 2 de Griffing na geração F2 (2015/16). 

 Cruzamentos PG (kg.ha-1) PCS (g) 

01 BRS 267 x Tengamine 194 -3,86 
02 BRS 267 x USP 13-66.136 129 0,00 
03 BRS 267 x USP 13-19.015 -376 1,87 
04 BRS 267 x USP 13-19.007 -58.1 1,41 
05 BRS 267 x USP 13-19.034 -86.1 4,54 
06 Tengamine x USP 13-66.136 -199 3,56 
07 Tengamine x USP 13-19.015 -215 4,19 
08 Tengamine x USP 13-19.007 348 5,61 
09 Tengamine x USP 13-19.034 -19.8 4,18 
10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 80 0,45 
11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 118 1,23 
12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 180 4,39 
13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 -118 1,89 
14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 84.4 3,43 
15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 82.5 0,74 

 DP (Sii - Sjj) 135 0,51 
 DP (Sij - Sik) 178 0,67 
 DP (Sij - Skl) 165 0,62 

DP (Sii – Sij) = desvio padrão do contraste da estimativa de CEC entre cruzamento do genitor com ele mesmo e o seu hibrido com outro 
genitor 
DP (Sij – Sik) = desvio padrão do contraste da estimativa de CEC entre híbridos com um genitor em comum; 
DP (Sij – Skl) = desvio padrão do contraste de estimativas de CEC entre híbridos sem genitores em comum 
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Tabela 38. Quadrados médios para capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade específica de combinação (CEC) pelo método 2 de Griffing na geração 
F3 (2016/17). 

F.V. GL 
NDR6 
(dias) 

SGR6 
(dias) 

CVR6 
(mm) 

LVR6 
(mm) 

VAR6 
(nota) 

V3S  
(%) 

NDM 
(dias) 

AC 
(nota) 

VA 
(nota) 

APM 
(cm) 

PG 
(kg.ha-1) 

PCS (g) 

Genótipos 20 71,3** 26,6** 115** 5,96** 2,00** 1425** 187** 1,84** 1,09* 897** 2388474** 93,2** 

C.G.C. 5 24,8** 23,9** 103** 2,5** 2,00* 316ns 255** 0,78* 0,38ns 655** 1956393** 35,4** 

C.E.C. 15 86,8** 27,5** 119** 7,11** 2,00** 1794** 164** 2,20** 1,32** 977** 2532501** 112** 

Resíduo 60 5,93 6,63 5,32 0,16 0,64 190 13,3** 0,43 0,51 89,8 351219 1,88 

Componentes Quadráticos 

CGC  0,59 0.54 3,06 0,07 0,04 3,92 7,56 0,01 0,00 17,6 50162 1,05 

CEC  20,2 5,21 28,6 1,73 0,34 401 37,7 0,44 0,20 222 545320 27,6 

CGC/CEC  0,05 0,17 0,18 0,07 0,19 0,02 0,29 0,04 0 0,14 0,15 0,07 
ns: não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F 

 

Tabela 39. Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (CGC) pelo método 2 de Griffing na geração F3. (2016/17). 

 Genitores NDR6 
(dias) 

SGR6 
(dias) 

CVR6 
(mm) 

LVR6 
(mm) 

VAR6 
(nota) 

V3S 
(%) 

NDM 
(dias) 

AC 
(nota) 

VA 
(nota) 

APM 
(cm) 

PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

01 BRS267 1,25 0,33 2,33 0,35 0,37 1,25 3,75 0,04 -0,02 -3,26 147 0,80 
02 Tengamine -1,12 -0,91 -2,48 -0,26 -0,12 -2,00 -2,50 -0,02 0,04 2,48 -358 -1,57 
03 USP 13-66.136 0,37 0,95 1,19 0,14 0,25 5,25 2,50 -0,08 0,04 3,23 250 0,76 
04 USP 13-19.015 0,37 0,70 -1,50 -0,39 -0,12 -0,50 0,25 -0,08 0,04 -3,45 11,5 -0,04 
05 USP 13-19.007 0,00 0,08 0,82 0,13 -0,12 0,00 -0,37 -0,14 0,10 -5,09 189 0,97 
06 USP 13-19.034 -0,88 -1,16 -0,37 0,03 -0,25 -4,00 -3,62 0,29 -0,21 6,09 -240 -0,94 

 DP(Gi) 0,39 0,41 0,37 0,06 0,13 2,22 0,59 0,10 0,11 1,53 95,6 0,22 
 DP(Gi - Gj) 0,61 0,64 0,57 0,10 0,20 3,44 0,91 0,16 0,18 2,37 148 0,34 

DP (Gi) - Desvio-padrão das estimativas de capacidade geral de combinação. 
DP (Gi - Gj) - Desvio-padrão do contraste entre efeitos de capacidades gerais de combinação. 
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Tabela 40. Estimativas dos efeitos da capacidade especifica de combinação (CEC) dos 6 genitores pelo método 2 de Griffing na geração F3 (2016/17). 

 Genitor NDR6 
(dias) 

SGR6 
(dias) 

CVR6 
(mm) 

LVR6 
(mm) 

VAR6 
(nota) 

V3S 
(%) 

NDM 
(dias) 

AC 
(nota) 

VA 
(nota) 

APM 
(cm) 

V3S 
(%) 

PG 
(kg.ha-1) 

PCS 
(g) 

01 BRS 267 0,64 -0,71 -3,10 -0,60 0,25 6,07 -3,07 0,39 -0,41 -7,62 6,07 615 -1,25 

02 Tengamine 5,39 0,78 0,05 -0,98 0,25 29,6 5,43 -0,48 0,96 -28,1 29,6 77,6 -4,48 

03 USP 13-66.136 2,39 1,03 -4,38 -1,11 0,50 13,1 -0,57 0,14 -0,03 -3,63 13,1 -751 -6,35 

04 USP 13-19.015 2,39 -2,46 -6,82 -1,40 0,25 19,6 1,93 -0,86 0,46 -7,75 19,6 603 -7,08 

05 USP 13-19.007 2,14 -1,21 -9,24 -2,31 -0,25 5,57 0,18 -0,73 0,34 -15,9 5,57 -230 -7,53 

06 USP 13-19.034 8,89 2,28 -5,97 -1,95 -0,50 22,6 11,68 -0,11 -0,03 -22,4 22,6 -284 -8,62 

 DP( Sii ) 0,89 0,94 0,84 0,15 0,29 5,04 1,34 0,24 0,26 3,47 5,04 216 0,50 
 DP( Sij ) 1,08 1,14 1,02 0,18 0,35 6,11 1,62 0,29 0,31 4,20 6,11 262 0,61 

DP (Sii) = desvio-padrão das estimativas da capacidade de combinação do cruzamento do genitor com ele mesmo; 
DP (Sij) = desvio-padrão das estimativas de capacidade específica de combinação entre genitores distintos. 
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Tabela 41. Estimativas dos efeitos da capacidade especifica de combinação (CEC) pelo método 2 de Griffing na geração F3 (2016/17). 

 Cruzamentos NDR6 
(dias) 

SGR6 
(dias) 

CVR6 
(mm) 

LVR6 
(mm) 

VAR6 
(nota) 

V3S 
(%) 

NDM 
(dias) 

AC 
(nota
) 

VA 
(nota
) 

APM 
(cm) 

PG 
(kg.ha-1) 

PCS (g) 

01 BRS 267 x Tengamine 3,02 -2,46 -5,97 -1,59 -0,75 4,32 3,18 -0,54 -0,47 -2,38 -749 -5,57 

02 BRS 267 x USP 13-66.136 0,52 1,66 1,05 0,34 0,37 -22,9 4,18 -0,48 0,03 -3,63 -651 0,52 

03 BRS 267 x USP 13-19.015 1,52 2,91 7,07 1,12 0,25 -2,18 4,43 1,02 0,03 1,06 -618 2,37 

04 BRS 267 x USP 13-19.007 -0,11 0,53 6,48 0,63 0,25 27,3 3,05 -0,42 0,96 6,19 1060 2,05 

05 BRS 267 x USP 13-19.034 -6,23 -1,21 -2,43 0,70 -0,62 -18,7 -8,69 -0,36 0,27 14,01 -272 3,03 

06 Tengamine x USP 13-66.136 -4,11 -2,09 -0,28 0,29 -1,12 -21,7 1,43 0,58 -0,53 6,12 -441 5,16 

07 Tengamine x USP 13-19.015 -7,11 3,16 -0,96 0,09 0,75 -10,9 -9,32 -0,92 -0,03 7,31 716 3,40 

08 Tengamine x USP 13-19.007 -2,73 -3,21 1,33 1,67 -0,25 -22,4 -7,69 1,14 -0,59 22,44 51,6 4,51 

09 Tengamine x USP 13-19.034 0,14 3,03 5,79 1,51 0,875 -8,42 1,55 0,70 -0,28 22,76 268 1,45 

10 USP 13-66.136 x USP 13-19.015 4,39 -0,71 4,35 0,24 -1,12 22,8 2,68 0,14 0,46 -7,94 232 1,55 

11 USP 13-66.136 x USP 13-19.007 0,76 2,91 3,96 0,46 0,88 3,32 3,30 -0,29 -0,98 -3,30 726 0,89 

12 USP 13-66.136 x USP 13-19.034 -6,36 -3,83 -0,31 0,88 0,00 -7,67 -10,4 -0,23 0,21 16,0 1637 4,47 

13 USP 13-19.015 x USP 13-19.007 -0,23 2,16 0,48 1,19 -0,75 -28,9 2,55 1,20 -1,09 14,8 -924 3,07 

14 USP 13-19.015 x USP 13-19.034 -3,36 -2,59 2,69 0,15 0,375 -19,6 -4,19 0,27 -0,28 0,19 -612 3,75 

15 USP 13-19.007 x USP 13-19.034 -1,98 0,04 6,21 0,65 0,375 9,57 -1,57 -0,17 0,15 -8,28 -452 4,51 

 DP(Sii - Sjj) 1,21 1,28 1,15 0,20 0,39 6,89 1,82 0,33 0,35 4,74 296 0,68 

 DP(Sij - Sik) 1,61 1,70 1,52 0,27 0,53 9,12 2,41 0,43 0,47 6,27 391 0,91 

 DP(Sij - Skl) 1,49 1,57 1,41 0,25 0,49 8,45 2,23 0,40 0,44 5,80 362 0,83 
DP (Sii – Sij) = desvio padrão do contraste da estimativa de CEC entre cruzamento do genitor com ele mesmo e o seu hibrido com outro genitor 

DP (Sij – Sik) = desvio padrão do contraste da estimativa de CEC entre híbridos com um genitor em comum; 
DP (Sij – Skl) = desvio padrão do contraste de estimativas de CEC entre híbridos sem genitores em comum 
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Tabela 42. Correlação de Pearson entre todos os caracteres avaliados no ano agrícola 2016/17. 

 NDR6 SGR6 CVR6 LVR6 VAR6 V3S NDM AC VA APM PG PCS 

NDR6 1 0,03ns -0,11ns -0,45* 0,16* 0,32* 0,69* -0,19* 0,03ns -0,42* 0ns -0,44* 

SGR6  1 0ns -0,05ns 0,25* -0,02ns 0,58* 0,1ns 0,04ns 0ns 0,39* 0,02ns 

CVR6   1 0,78* 0,1ns -0,03ns 0,01ns 0,2* -0,01ns 0,16* 0,01ns 0,66* 

LVR6    1 -0,02ns -0,4* -0,28* 0,37* -0,09ns 0,5* 0,02ns 0,83* 

VAR6     1 0,1ns 0,29* -0,4* 0,6* 0,04ns 0,23* 0,02ns 

V3S      1 0,16* -0,27* 0,18* -0,3* -0,01ns -0,47* 

NDM       1 -0,07ns 0,08ns -0,25* 0,21* -0,22* 

AC        1 -0,59* 0,33* 0,09ns 0,33* 

VA         1 0,05ns 0,11ns -0,06ns 

APM          1 -0,04ns 0,41* 

PG           1 0,11ns 

PCS            1 

 




