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RESUMO 

 

Seleção de genitores para cruzamentos com base em distâncias 
genéticas moleculares e perspectivas para o melhoramento de soja 

 

A seleção de genitores para cruzamentos constitui-se em uma das etapas mais 
importantes em programas de melhoramento genético, pois com isso evita-se o 
desenvolvimento de populações pouco promissoras. Com o advento dos marcadores 
moleculares surgiu a possibilidade de predizer o desempenho das populações com 
base nas distâncias genéticas entre os genitores, mas os resultados disponíveis são 
contraditórios. O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de predizer a 
variabilidade de cruzamentos de soja a partir de medidas de distâncias genéticas 
obtidas com marcadores moleculares AFLP. Foram realizados seis cruzamentos 
biparentais, entre cultivares recomendados para o Estado de São Paulo, com diferentes 
graus de distâncias genéticas (DG): baixo (DG ≤ 0,20), médio (DG ≅ 0,44) e alto 
(DG ≅ 0,65). Para cada cruzamento foram obtidas 100 progênies F2:3, que foram 
avaliadas em delineamentos em látice simples e parcelas lineares de 2 m espaçadas de 
0,5 m, contendo 30 plantas após o desbaste, no ano agrícola de 2007/08. Foram 
avaliados os caracteres: número de dias para florescimento (DF), altura das plantas no 
florescimento (AF), número de dias para maturação (DM), altura das plantas na 
maturação (AM), acamamento (AC) e produção de grãos (PG). Para cada cruzamento 
foi estimada a variância genética entre progênies ( 2

pσ̂ ), o coeficiente de herdabilidade 

entre médias de progênies ( 2
X

ĥ ), e a amplitude das médias individuais das progênies 

( 3:2F∆ ) para todos os caracteres. Para a produção de grãos (PG) foi estimada ainda a 

proporção esperada de linhagens superiores (PS) e a heterose (h). Observou-se um 

aumento na magnitude da variância genética ( 2
pσ̂ ), do coeficiente de herdabilidade ( 2

X
ĥ ) 

e da amplitude das médias das progênies ( 3:2F∆ ) com o aumento da distância genética 

(DG), principalmente para PG, DM e AF, evidenciado pelas correlações entre estas 
estimativas e DG ( =r  0,60 a 1,00). Para os demais caracteres as correlações foram 
ligeiramente inferiores. Além disso, para PG observou-se também uma correlação alta 
com a proporção esperada de linhagens superiores ( =r  0,77) e com a heterose ( =r  
0,83). Estes resultados indicam claramente um aumento da variabilidade genética com 
o aumento da distância genética entre os genitores, sendo possível uma seleção prévia 
de genitores, da ordem de 50%, com base nas distâncias genéticas obtidas com 
marcadores moleculares AFLP, com o intuito de reduzir o número de populações a ser 
avaliado. 
 

Palavras-chave: Glycine max; Soja; Distância genética; Marcadores AFLP; Predição 
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ABSTRACT 

 

Parental selection for crossings based on molecular genetic distances 
and perspectives for soybean breeding 

 

The selection of parents for crossings is one of the most important steps in plant 
breeding programs, in order to avoid the development of unfavorable populations. The 
population performance can be predicted by using genetics distances based on 
molecular markers, but the reported results are not consistent. Thus, the objective of this 
work was to investigate the possibility of predicting genetic variability of soybean 
crosses, based on genetic distances between parents derived from AFLP molecular 
markers. Six two-way crosses of soybean were performed between cultivars adapted to 
the state of São Paulo, Brazil, with different levels of molecular genetic distances (DG): 
low (DG ≤ 0,20); intermediate (DG ≅ 0.44) and high (DG ≅ 0.65). For each cross 100 F2:3 
progenies were evaluated in a simple lattice design and plots 2 meter long spaced by 
0.5 meter, containing 30 plants after thinning, in the 2007/08 growing season. The 
following traits were evaluated: days to flowering (DF), plant height at flowering (AF), 
days to maturity (DM), plant height at maturity (AM), lodging (AC) and grain yield (PG). 
For each cross the following parameters were estimated: genetic variance among 

progenies ( 2
pσ̂ ), heritability among progeny means ( 2

X
ĥ ) and amplitude of the individual 

progeny means ( 3:2F∆ ) for all traits. For grain yield the expected proportion of superior 

inbred lines (PS) and heterosis (h) were also estimated. It was observed an increasing 

of genetic variance ( 2
pσ̂ ), heritability ( 2

X
ĥ ) and amplitude of the progeny means ( 3:2F∆ ), 

with the genetic distance (DG) increasing, mainly for PG, DM and AF, as can be seen by 
the correlation coefficients between those estimates and DG ( =r  0.60 to 1.00). For the 
other traits, the correlation coefficients were smaller. Besides, a correlation of DG with 
the proportion of superior inbred lines ( =r  0.77) and with heterosis ( =r  0.83) were also 
observed for PG. General results indicate clearly an increasing of genetic variability 
following the increasing of genetic distances between the parents, and thus, a previous 
selection of parents of around 50%, based on AFLP genetic distances, is possible, in 
order to reduce the number of populations to be evaluated. 
 

Keywords: Glycine max; Soybean; Genetic distance; AFLP marker; Prediction 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A soja [Glycine max (L.) Merrill] é considerada a mais importante oleaginosa 

cultivada no mundo e destaca-se por apresentar um grão com valiosas características 

nutricionais para a alimentação humana e animal, principalmente como fonte de 

proteína (~40%) e de gordura insaturada (~20%), sendo o óleo, a leucina e o farelo, 

exemplos de produtos de grande importância para a indústria. 
 

No Brasil, durante muitas décadas o cultivo da soja se restringiu a região Sul, 

devido à excelente adaptação dos cultivares que foram introduzidos do Sul dos Estados 

Unidos da América. Porém, a sua expansão para as demais regiões do país, somente 

tornou-se possível devido aos grandes esforços empenhados pelos programas de 

melhoramento genético de plantas no desenvolvimento de novos cultivares adaptados 

às condições de baixas latitudes. Isso fez com que nos últimos anos a soja se 

destacasse, como a cultura agrícola com maior extensão de área plantada e principal 

responsável pela expansão da fronteira agrícola, principalmente em direção às regiões 

Centro-Oeste e Norte do país. Atualmente, o Brasil se destaca no cenário mundial como 

o maior exportador e como a segundo maior produtor de grãos dessa oleaginosa, 

perdendo apenas para os Estados Unidos da América. 
 

Nos programas de melhoramento genético de soja, como na maioria daqueles de 

espécies autógamas, têm-se como objetivo desenvolver e identificar genótipos 

superiores como novos cultivares, sendo que para isso, normalmente, realiza-se 

hibridações artificiais entre genitores, em geral linhagens elites, para obtenção de 

populações segregantes de onde são extraídos novas linhagens, após algumas 

geração de autofecundação. Nos programas de melhoramento, um número muito 

grande de populações é gerado anualmente para avaliação; porém, somente algumas 

dessas têm potencial para gerar genótipos superiores que possivelmente poderão ser 

liberados como novos cultivares. Populações com alta variabilidade genética, em geral, 

possuem uma maior probabilidade de possuir tais genótipos superiores, do que 

populações com baixa variabilidade genética. Contudo, até se atingir o ponto para 

determinar se uma população tem potencial de gerar genótipos superiores, parte dos 
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recursos financeiros e humanos disponíveis para o programa já foram consumidos na 

sua obtenção e avaliação. 
 

Para um determinado caráter métrico, como produção de grãos, a variância 

genética de uma população será tanto maior quanto maior forem as diferenças entre os 

genitores quanto aos locos que controlam o caráter. Assim, a possibilidade de se ter um 

indicativo prévio do comportamento genético de uma população seria fundamental para 

aumentar a eficiência dos programas de melhoramento genético, evitando populações 

não promissoras fossem geradas ou, pelo menos, que fossem eliminadas em fases 

iniciais do programa. Com esse intuito, diversos métodos para predizer o 

comportamento de populações já foram desenvolvidos, os quais se baseiam, 

principalmente, no desempenho per se dos genitores, na avaliação da genealogia dos 

genitores, no uso de delineamentos genéticos específicos para estimação de 

parâmetros em gerações precoces e na obtenção de estimativas da diversidade entre 

os genitores. 
 

Nos últimos anos, com o advento dos marcadores moleculares tem-se realizado, 

em diversas espécies, a estimação da diversidade genética entre genótipos por meio 

das diferenças existentes no DNA. Com isso, surgiu a possibilidade de geração de 

novas metodologias para predição do comportamento genético de populações através 

da distância genética existentes entre os genitores, por meio de marcadores 

moleculares. 
 

Estudos já realizados em outras espécies, com esse intuito, evidenciaram que a 

estimativa de distância genética por marcadores moleculares possui uma maior relação 

com a variância genética de uma população à medida que aumenta o grau de 

parentesco entre os genitores. Assim, pelo fato de estudos terem revelado que os 

programas brasileiros de melhoramento de soja possuem uma estreita base genética, 

ou seja, um pequeno tamanho efetivo populacional, os marcadores moleculares 

apresentam-se, em relação a outras espécies com ampla diversidade, como uma 

técnica com grande potencialidade para auxiliar na avaliação das relações genéticas 

entre genitores no intuito de predizer a variabilidade das populações. Porém, a inclusão 
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desses métodos de predição no planejamento de um programa de melhoramento 

genético de plantas, somente deve ser realizada caso estes tenham um potencial 

preditivo igual ou superior aos métodos existentes. 
 

Portanto, os objetivos deste trabalho compreenderam: (i) investigar o uso de 

medidas de distância genética obtidas através de marcadores moleculares AFLP 

(amplified fragment length polymorphism), já disponíveis na literatura, para a predição da 

potencialidade de populações segregantes de soja; e (ii) avaliar a eficiência da seleção 

de genitores em programas de melhoramento com base nos dados de estimativa da 

distância genética por AFLP. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ORIGEM, DOMESTICAÇÃO E ASPECTOS ECONÔMICOS DA SOJA 

 

A soja é uma planta autógama anual, pertencente à família Fabaceae, gênero 

Glycine, subgênero Soja e espécie Glycine max (L.) Merrill. As evidências históricas e 

geográficas indicam que a domesticação dessa espécie ocorreu no século XI d.C, no 

Nordeste da China, e que sua provável origem seja a partir de cruzamento de espécies 

selvagens da Costa Leste da Ásia, principalmente ao longo do Rio Amarelo, na China 

(EMBRAPA, 2005). Apresenta 2n=40 cromossomos, sendo um tetraplóide diploidizado, 

ou seja, um poliplóide que se comporta citologicamente como um diplóide (HYMOWITZ; 

SINGH; KOLLIPARA, 1997). 
 

A relação entre o consumo de soja e a saúde humana tem sido amplamente 

investigada pelas características nutricionais desse alimento, quer seja pelo seu 

elevado teor de proteína (~40%), conteúdo significativo de minerais e fibras ou, ainda, a 

quantidade reduzida de gordura saturada (GRIESHOP; FAHEY, 2001; YOUNG, 1991). 
 

No Brasil, os primeiros genótipos de soja, provenientes dos Estados Unidos da 

América, foram introduzidos no estado da Bahia em 1882, onde se iniciou o estudo 

dessa cultura (D’UTRA, 1882). Posteriormente, a soja foi introduzida nos estados de 

São Paulo e Rio Grande do Sul, onde os materiais genéticos encontraram efetivas 

condições climáticas para se desenvolver (BONATO; BONATO, 1987). 
 

Assim, a partir da década de 1960, a soja se estabeleceu como uma cultura 

economicamente importante para o Brasil, sendo inicialmente cultivada entre latitudes 

30ºS e 20ºS, devido à melhor adaptação dos genótipos introduzidos do Sul dos Estados 

Unidos da América, dos quais muitos se tornaram importantes cultivares nessa região 

(VERNETTI, 1983). 
 

Com a identificação de genótipos melhor adaptados, os programas de 

melhoramento genético de soja passaram a desenvolver novos cultivares através da 

combinação de caracteres, por meio de cruzamentos manuais (BONETTI, 1983). Com 
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isso, novos cultivares, provenientes de programas brasileiros de melhoramento 

genético, foram liberados, já na década de 70, contribuindo significativamente para a 

elevação dos índices de produtividade, que saltou de 1,14 para 1,73 t.ha-1. Porém, 80% 

da produção total, na época, ainda estava concentrada nos estados da região Sul do 

Brasil (EMBRAPA, 2007). 
 

Devido às limitações encontradas em regiões de baixas latitudes (menores de 

15º) quanto à produtividade e ao porte da planta, os programas de melhoramento 

desenvolveram novos cultivares com o caráter de período juvenil longo (PJL), visando 

possibilitar a expansão do cultivo da soja (SPEHAR, 1994). O caráter PJL não é 

obrigatório quando se objetiva o desenvolvimento de cultivares para regiões de baixas 

latitudes, porém por tratar-se de um caráter que possui um controle genético simples, 

convém o seu uso por permitir a fácil seleção em condições de dias curtos (KIIHL, 

2001). Assim, a migração do centro tradicional de produção do Brasil, da região Sul do 

país para a região Centro-Oeste, somente se tornou uma realidade graças ao 

desenvolvimento, pelo melhoramento genético, de cultivares semelhantes aos utilizados 

anteriormente, porém adaptados a baixas latitudes. 
 

De acordo com Costa et al. (2004) os programas de melhoramento genético 

dessa cultura são essenciais para atender à crescente demanda por melhores 

rendimentos produtivos, mais estáveis e adaptados às diferentes condições 

edafoclimáticas, possibilitando o aumento de variabilidade e conseqüente a ampliação 

da base genética e a seleção dos melhores genótipos de uma população, capaz de 

superar os patamares de produtividade de grãos. 
 

Porém, diversos estudos revelaram que os programas brasileiros de 

melhoramento genético para essa espécie apresentam uma estreita base genética, 

visto que o germoplasma utilizado nos programas do país como um todo foi 

considerado igual ao de uma população com tamanho efetivo populacional ( Ne ) entre 

11 a 15, ou seja, muito baixo, e somente 11 genótipos ancestrais contribuíam com 89% 

do germoplasma de soja recomendado para cultivo no Brasil em 1983/1984. Também, 

observaram que a média dos coeficientes de parentesco ( f ), entre 69 cultivares 



 20 

recomendados em 1983/1984, era igual a 0,16 (HIROMOTO; VELLO, 1986; VELLO; 

HIROMOTO; AZEVEDO-FILHO, 1988). Bonato et al. (2006a) desenvolveram um estudo 

similar incluindo 100 cultivares de soja liberados entre 1984 e 1998, obtendo valores de 

coeficientes de parentesco ( f ) entre 0 e 1, com média de 0,21. Miranda (2005), 

trabalhando com 457 cultivares brasileiros, relatou uma média de coeficiente de 

parentesco ( f ) igual a 0,18. Miranda et al. (2007) analisaram os coeficientes de 

parentesco ( f ) de um conjunto de 90 cultivares elites de soja adaptados aos diferentes 

ambientes brasileiros, o que permitiu observar no dendrograma vários grupos de 

cultivares que se aproximaram por possuírem ancestrais comuns. O valor médio do 

coeficiente de parentesco ( f ) foi 0,21, obtido através da classificação dos cultivares 

conforme os períodos de liberação durante quatro décadas. Também, estimaram que o 

Ne  era igual a 11 e 13, para a média aritmética e ponderada, respectivamente. O 

tamanho efetivo populacional relativamente pequeno e o alto coeficiente de parentesco 

sustentam a conclusão de que existe alto grau de similaridade entre os principais 

cultivares de soja recomendados para o Brasil, havendo, assim, a necessidade do uso 

de genótipos com baixo coeficiente de parentesco ( f ) para aumentar a diversidade 

genética, conforme sugerido pelos autores acima. 
 

Assim, esses resultados são preocupantes, pois uma estreita base genética 

associada à seleção das mesmas populações durante um longo período de tempo 

poderá promover a diminuição de progressos com seleção e aumento da 

vulnerabilidade genética aos fatores bióticos e abióticos. 
 

Entretanto, até o momento tem-se obtido ganhos significativos com o 

melhoramento genético de soja. Toledo et al. (1990) analisando a eficiência do 

programa de melhoramento de soja no estado do Paraná no período de 1981 a 1986 

estimaram um ganho genético médio anual de 1,8% para o grupo de genótipos 

precoces e 1,3% para genótipos do grupo semi-precoces. Rubin e Santos (1996) ao 

analisarem os cultivares de soja que foram utilizados em diferentes períodos no estado 

do Rio Grande do Sul, concluíram que nos últimos 40 anos houve um ganho médio de 

1,1% por ano. Porém, Toledo et al. (1990), e Rubin e Santos (1996) argumentam que 
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os ganhos com seleção estavam diminuindo com o passar dos anos, devido 

principalmente, ao uso contínuo do mesmo germoplasma nas hibridações. No entanto, 

isto parece ainda não estar ocorrendo, conforme demonstra a liberação de novos 

cultivares, visto que além de ganhos no aprimoramento de caracteres agronômicos, 

através da correção de caracteres qualitativos, ganhos relativos em rendimento de 

grãos têm sido alcançados. 
 

A produção mundial de soja de está em torno de 221 milhões de toneladas 

anuais. Na safra de 2007/08, a produções estimadas dos Estados Unidos da América, 

Brasil e Argentina, os maiores produtores mundiais, ficaram em torno de 71.448, 59.644 

e 47.000 mil toneladas, respectivamente. Os Estados Unidos da América é o país que 

possui os maiores índices, de área cultivada, produção, produtividade, seguido do Brasil 

e da Argentina. No Brasil a soja foi a cultura que mais cresceu em área nos últimos 

anos, o que fez tornar-se o maior exportador mundial na safra 2007/08, com 29.688 mil 

toneladas. A maior região produtora é a Centro-Oeste, com uma área cultivada de 

9.834 mil ha e uma produção anual de 28.272 mil toneladas, seguido da região Sul 

(8.767 mil ha; 22.074 mil toneladas), Sudeste (1.565 mil ha; 4.119 mil toneladas), 

Nordeste (1.558 mil ha; 3.994 mil toneladas) e Norte (444 mil ha; 1.185 mil toneladas). 

Quanto à importação de grãos, a China, União Européia e Japão lideram o mercado 

(FNP, 2008). 
 

Em termos econômicos a soja através do “complexo soja” (grão, farelo e óleo 

bruto) apresenta uma grande importância para o Brasil, respondendo por uma receita 

cambial direta de cerca de 15 bilhões de dólares no ano 2008 apenas com as 

exportações, valor que representou 27,7% do total das exportações do agronegócio do 

país (MAPA, 2008). A soja é também o maior produto de exportação; nos últimos 4 

anos foram exportados anualmente em torno de 25 milhões de toneladas (FNP, 2008). 
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2.2 PREDIÇÃO DO POTENCIAL DE CRUZAMENTOS PARA A OBTENÇÃO DE LINHAGENS 

SUPERIORES 

 

Mather (1949) desenvolveu as bases teóricas para predição da resposta 

esperada com seleção a partir das estimativas das variâncias genéticas e ambientais; 

no entanto, somente a partir dos estudos de Mather e Jinks (1971) que a teoria para 

predição de segregantes de cruzamentos de linhas endogâmicas foi desenvolvida. 
 

Jinks e Perkins (1972) utilizando as estimativas da variância genética aditiva, de 

dominância e epistática obtidas em vários experimentos pela avaliação do caráter altura 

das plantas em Nicotiana rustica, realizaram predições dos fenótipos esperados a partir 

de autofecundações sucessivas de plantas F2. Assim, ao compararem os valores 

preditos em F2 aos observados após endogamia, observaram que os resultados foram 

coincidentes, muito embora, os autores alertem para o fato de que quando os efeitos 

genéticos epistáticos e de ligação forem significativos, devem ocorrer desvios nos 

comportamentos esperados dos cruzamentos. 
 

Jinks e Pooni (1976) desenvolveram uma expressão para predizer a 

probabilidade de uma determinada linhagem, oriunda de uma população endogâmica 

obtida por SSD (single seed descent), possuir um desempenho superior (eq. 1) ou inferior 

(eq. 2) a um determinado padrão fenotípico. 

 

∫
∞

=

[d]

f(x)dxPS  (1)

 

∫
−

∞−

=

[d]

f(x)dxPS  (2)

 

Dado que a distribuição fenotípica dessas linhagens endogâmicas assemelha-se 

a distribuição normal padrão [ (0,1) ∩Z ], principalmente para caracteres quantitativos, a 
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proporção esperada de linhagens superiores pode ser obtida por intermédio do cálculo 

dos valores de Z (eq. 3): 

 

2
E

2
A σ2σ

[d]

+

=Z  (3)

 

em que, d  é o desvio em relação ao padrão fenotípico (média dos genitores, por 

exemplo); 2
Aσ  é a variâncias aditiva em F2; e 2

Eσ  é a variância ambiental. 

 

O processo de predição pressupõe que a média das linhagens de uma 

população endogâmica é igual à média dos pais. Os autores, também, analisaram a 

influência dos efeitos da interação genótipo x ambiente, epistáticos e de ligação, 

sugerindo procedimentos para minimizar tais interferências no processo de predição. 

Assim, observaram com base na avaliação dos caracteres altura das plantas e dias 

para florescimento em Nicotiana rustica, repetidos em três locais e por vinte e cinco 

anos, que a predição do comportamento dos cruzamentos coincidiu totalmente com os 

resultados observados, concluindo que não é necessário avançar uma população para 

F3 sem antes ter o conhecimento do seu potencial. Além disso, os autores ressaltaram 

a necessidade de obter boas estimativas da variância aditiva e do conhecimento da 

magnitude dos efeitos epistáticos, através do emprego de delineamentos genéticos 

adequados. 
 

Jinks e Pooni (1980) utilizaram a mesma expressão para predizer a freqüência 

esperada de linhagens superiores em populações endogâmicas. Assim, empregaram 

progênies F2:3 e assumiram como nula a porção da variância de dominância estimada a 

partir da variância genética, ou seja, consideraram que a variância genética de 

progênies F2:3 era devida exclusivamente a fatores aditivos. Os autores compararam os 

resultados de predição obtidos a partir de progênies F2:3 com os obtidos por Pooni e 

Jinks (1978) através do TTC (triple test cross), concluindo que o fato de ter assumido o 

componente de dominância como desprezível para a variância genética estimada em 

F2:3, não interferiu de maneira significativa nas predições efetuadas, e que tanto as 

predições realizadas a partir de progênies F2:3, quanto a partir do TTC não diferiram 
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estatisticamente quanto as proporções de linhagens superiores observadas em F7. Os 

autores ressaltaram a importância da obtenção de estimativas de variâncias livre de 

efeitos de interação, visto que para um dos caracteres que foram avaliados a interação 

com o ambiente proporcionou desvio nas predições efetuadas. Portanto, a predição da 

proporção esperada de linhagens com base na avaliação de progênies F2:3 se mostrou 

uma ferramenta de grande importância, uma vez que os parâmetros para predição 

podem ser obtidos de maneira menos onerosa que com o TTC. 
 

Em aveia, Powell et al. (1985) utilizaram haplóides duplicados e progênies F2:3 

para estimar a variância genética aditiva, com o objetivo de comparar as predições 

efetuadas do comportamento de cruzamentos, com as proporções observadas de 

linhagens superiores obtidas pelo método de SSD. O número de linhagens 

homozigóticas transgressivas observadas, pôde ser satisfatoriamente predito a partir 

das estimativas da variância genética estimada para os dois tipos de progênies. Em 

outro trabalho semelhante, também em aveia, Caligari, Powell e Jinks (1985) obtiveram 

resultados semelhantes. Além disso, esses autores concluíram que considerar a porção 

da variância genética de dominância nas progênies F2:3 como nula não foi suficiente 

para causar desvios nas predições, para os caracteres avaliados. 
 

Toledo (1987) avaliou, em soja, a metodologia proposta por Jinks e Pooni (1980). 

Para isso, o autor utilizou médias e variâncias das gerações F2 e F3, estimadas para 

vinte e oito cruzamentos envolvendo oito cultivares de soja. O autor confirmou o 

potencial desse método, discutindo com detalhes as possibilidades de uso de tais 

predições para que esforços sejam concentrados nos cruzamentos mais promissores 

em programas de melhoramento genético. Posteriormente, também foi confirmado que 

o uso dessa metodologia, em soja, independe da herdabilidade e da complexidade do 

controle genético do caráter. No entanto, a presença de interação interferiu com o 

processo de predição e, assim, recomenda-se o uso de mais de uma população de 

referência e a avaliação em mais de um ambiente (TRILLER; TOLEDO, 1996). 
 

Com o objetivo de avaliar o potencial genético de populações endogâmicas 

(geração F2:n) e também a possibilidade da seleção de genitores para programas de 
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cruzamento em gerações tão precoces como F2, Pulcinelli (1997) utilizou vinte e cinco 

populações de soja que foram avaliadas em quatros anos sucessivos, que 

corresponderam, respectivamente, às gerações F2:8, F2:9, F2:10 e F2:11. Essas 

populações eram provenientes de um dialelo 8 x 8, sendo 3 genitores não adaptados 

(linhagens norte-americanas) e 5 genitores adaptados (linhagens brasileiras). Para os 

dois caracteres avaliados (produção de grãos e altura das plantas na maturação), foi 

verificado uma boa correspondência entre as médias dos cruzamentos através de um 

modelo reduzido, baseado apenas na capacidade geral de combinação, e as médias 

observadas dos cruzamentos em F2:n, bem como a freqüência observada de linhagens 

superiores em F2:n. Tais resultados indicam que para esses caracteres a seleção de 

genitores para cruzamentos pode ser feita com base nos efeitos da capacidade geral de 

combinação estimados na geração F2. 

 

 

2.3 MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA 

 

Diferentes metodologias têm sido desenvolvidas com o intuito de predizer o 

comportamento de uma população, ou seja, a variabilidade genética liberada nas 

gerações subseqüentes a um cruzamento, baseado na quantificação da diversidade 

genética entre genitores. O coeficiente de parentesco de Malécot ( f ) (MALÉCOT, 

1948) foi uma das metodologias propostas para o conhecimento do grau de parentesco 

entre os possíveis genitores. Para seu cálculo há a necessidade de se conhecer as 

genealogias, isto é, o número de ancestrais de cada um dos genótipos e suas 

respectivas contribuições (FALCONER; MACKAY, 1996). Esse coeficiente expressa a 

probabilidade de dois indivíduos apresentarem um alelo idêntico por descendência em 

um loco tomado ao acaso. Esse coeficiente foi utilizado por Vello, Hiromoto e Azevedo-

Filho (1988) para estimar o parentesco entre 69 cultivares de soja recomendados em 

1983/84 no Brasil e obtiveram um valor médio de 0,16. Miranda et al. (2007) estimaram 

o coeficiente de parentesco ( f ) entre 90 cultivares brasileiros de soja e obtiveram uma 

média de 0,21. Esses resultados indicam a existência de uma estreita base genética do 

germoplasma utilizado nos programas brasileiros de melhoramento genético. Nos 
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Estados Unidos da América, as estimativas dos coeficientes de parentesco entre os 

cultivares liberados entre 1947 a 1988, do Norte e do Sul do país, foram em média de 

0,16 e 0,23, respectivamente (GIZLICE; CARTER JUNIOR; BURTON, 1993). 

Resultados similares foram obtidos por Sneller, Miles e Hoyt (1997), também com 

cultivares do Norte e do Sul dos Estados Unidos da América. Cui, Carter Junior e 

Burton (2000) relataram que a média dos coeficientes de parentesco ( f ) entre 

cultivares de soja da China foi somente de 0,02, o qual é considerado um valor muito 

baixo, indicando uma alta diversidade genética nesse germoplasma. Na Índia, 

Bharadwaj et al. (2002) analisando o coeficiente de parentesco ( f ) de 66 cultivares 

liberados entre 1968 a 2000, observaram que somente 10 ancestrais ( 10=Ne ) 

contribuem com 72,6% do germoplasma de soja desse país e, além disso, um único 

cultivar (Bragg) era genitor de 15 dos 66 cultivares investigados. Baseado nesses 

resultados os autores concluíram que o germoplasma de soja indiano possui também 

uma base genética muito estreita. 
 

Entretanto, o cálculo do coeficiente de parentesco de Malécot ( f ) (MALÉCOT, 

1948) pressupõe pelo menos duas premissas básicas, que nem sempre são 

verdadeiras: (i) ausência de parentesco ( 0=f ) entre os ancestrais originais, ou seja, 

entre os genótipos que se encontram na base da árvore genealógica; e (ii) a 

contribuição de cada um dos genitores para a sua progênie é de 50%, assumindo, 

portanto, a ausência de seleção (natural e artificial), mutação, migração e deriva 

genética (VELLO; HIROMOTO; AZEVEDO-FILHO, 1988). Portanto, métodos que 

possibilitem determinar mais precisamente o grau de divergência entre genótipos, 

independentemente do conhecimento de suas respectivas genealogias, podem tornar-

se mais úteis. 
 

A estimação da diversidade genética também pode ser realizada através de 

marcadores genéticos, os quais são quaisquer características que promovam 

diferenças entre genótipos, que possam ser reproduzidas de maneira precisa nas 

progênies e utilizadas para correlacionar com outras características de interesse. Os 

marcadores genéticos podem ser classificados em morfológicos e moleculares. 
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Cox et al. (1985) foram os primeiros autores a relatar o uso de marcadores 

morfológicos e bioquímicos, através de isoenzimas, para a estimação do grau de 

parentesco entre linhagens de soja. Os autores observaram uma correlação baixa (0,15 

a 0,49) entre os índices de similaridade genética, calculados a partir dos dados desses 

marcadores, e o coeficiente de parentesco ( f ). A maior desvantagem do uso de dados 

bioquímicos e/ou morfológicos para a estimação da diversidade genética em plantas, 

bem como relatados em outros trabalhos semelhantes como, por exemplo, em milho 

(STUBER; GOODMAN; MOLL, 1982), em trigo (COX; MURPHY, 1990) e em aveia 

(HAMIRICK; ALLARD, 1975), refere-se ao pequeno número de locos que são 

amostrados, não representando satisfatoriamente o genoma de uma planta. Esse 

problema pode ser ainda mais crítico nas espécies autógamas devido à ocorrência de 

baixa variabilidade genética aliada a condições de intensa seleção, assim como 

acontece com o germoplasma utilizado pelos melhoristas de soja no Brasil (MIRANDA 

et al., 2007). 
 

A utilização de marcadores moleculares na estimação da diversidade genética 

entre linhagens, cultivares, acessos, ancestrais, PI’s (plant introductions) e entre 

espécies de plantas, têm tido destaque nas últimas décadas, visto que têm se 

apresentado como mais eficientes e úteis para tais finalidades, por gerarem medidas 

mais precisas da diversidade genética, em função do maior polimorfismo que 

apresentam e pela estabilidade ambiental (SANTOS, 1994). A primeira geração de 

marcadores moleculares foi constituída pelo uso das técnicas de RFLP (restriction 

fragment length polymorphism) e RAPD (randomly amplified polimorphic DNA) (VIERLING; 

NGUYEN, 1992; DEMEKE; ADAMS; CHIBBAR, 1992). 
 

Diversos trabalhos foram realizados para estudar a diversidade genética através 

dos dados obtidos por esses marcadores moleculares. Zhang et al. (1992), utilizando 

marcadores moleculares RFLP, estudaram a diversidade genética entre cultivares 

pertencentes às subespécies indica e japonica de Oryza sativa L., e observaram que os 

cultivares da subespécie indica possuem maior diversidade genética que os da 

subespécie japonica. Sneller, Miles e Hoyt (1997), usando o mesmo marcador 

molecular, separaram claramente linhagens de soja do Norte e do Sul dos Estados 
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Unidos da América, concluindo que as PI’s do Sul e as linhagens do Norte do país 

poderiam servir como pools gênicos complementares, fornecendo genes desejáveis 

para aumentar a diversidade da cultura no Sul do país. O’Donoughue et al. (1994), 

através da técnica de RFLP, verificou a similaridade genética entre 83 cultivares de 

aveia norte-americana e, também, separou claramente grupos de cultivares de outono e 

de primavera. 
 

Em feijão, Johns et al. (1997) utilizaram marcadores moleculares RAPD para 

classificar variedades locais e cultivares do Chile em diferentes pools gênicos. Duarte, 

Santos, Melo (1999), utilizando esse mesmo marcador molecular, conseguiram 

classificar cultivares dessa espécie de acordo com o centro de origem. De forma 

semelhante, Emygdio et al. (2003) verificaram que os marcadores RAPD foram 

eficientes para agrupar cultivares de feijão de acordo com o centro de domesticação, 

mas não de acordo com a coloração da semente e, que os cultivares comerciais do Rio 

Grande do Sul apresentam alto grau de similaridade genética. 
 

Em soja, Thompson e Nelson (1998), utilizando marcadores RAPD, avaliaram 

introduções (PI’s) da coleção do USDA e observaram que algumas linhagens 

experimentais provenientes do cruzamento de cultivares modernos com PI’s, além de 

serem mais divergentes geneticamente, apresentavam maior produtividade quando 

comparadas àquelas oriundas de genitores domesticados. Mantendo essa linha de 

pesquisa, Thompson, Nelson e Vodkin (1998) estudando a diversidade genética entre 

ancestrais PI’s de soja selecionados dessa mesma coleção e, através de quatro 

métodos diferentes de agrupamento, observaram 87% de coincidência dos genótipos 

estarem presentes no mesmo grupo, demonstrando a eficiência da aplicação dos 

marcadores moleculares na compreensão da relação entre genótipos através da 

diversidade genética. 
 

Apesar da utilização das técnicas de RFLP e RAPD terem sido inicialmente 

encorajadoras em muitos estudos, o emprego desses marcadores em programas de 

melhoramento genético de plantas tem sido limitado devido a problemas técnicos 

inerentes à natureza dos mesmos. O marcador RFLP é tecnicamente trabalhoso, de 
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difícil automação e, especificamente para a cultura da soja, apresenta um agravante 

que é a baixa informatividade (LORENZEN et al., 1995). Segundo Ferreira e 

Grattapaglia (1996), com o surgimento do RAPD, obteve-se um avanço técnico quanto 

à similaridade e à perspectiva de automação devido à inclusão da técnica de PCR 

(polimerase chain reaction), que possibilitou reduzir a quantidade necessária de DNA, 

eliminar as etapas de transferência e de hidridização, além de possibilitar amostrar um 

número maior de locos por gel (1 a 10). Entretanto, problemas sérios de 

reprodutibilidade podem ser apresentados pelo marcador RAPD, o que dificulta a sua 

utilização em larga escala e, além disso, o RAPD não representou um avanço na 

informatividade. 
 

Mais recentemente, novos tipos de marcadores foram desenvolvidos visando 

contornar esses problemas: os microssatélites (WANG et al., 1994) e o AFLP (amplified 

fragment length polymorphism; (VOS et al., 1995). Os microssatélites, também 

denominados como SSR (simple sequence repeats), são constituídos por pequenas 

seqüências de 1 a 6 nucleotídeos que se repetem em tandem no genoma. A técnica de 

SSR revela polimorfismo em um loco devido a diferenças no número de vezes (n) em 

que, por exemplo, um dinucleotídeo (AT)n ou um trinucleotídeo (ATT)n se repete 

naquele loco, o que gera uma grande quantidade de polimorfismo, favorecendo sua 

utilização em estudos genéticos. 
 

A ocorrência desse tipo de polimorfismo em plantas foi relatada, inicialmente em 

soja, por Akkaya, Bhagwat e Cregan (1992). Priolli et al. (2002) analisando a 

diversidade genética entre 186 cultivares brasileiros dessa espécie, através de 12 locos 

SSR, obtiveram um alto polimorfismo, com média de 5,3 alelos por loco e uma média de 

diversidade genética de 0,64 ± 0,12. Esses locos SSR permitiram identificar 98,9% dos 

cultivares avaliados e, além disso, distinguir cultivares com caracteres morfológicos 

idênticos em 12 dos 14 grupos estabelecidos, concluindo que o uso desses 12 locos 

SSR seria uma alternativa possível para fornecer informação da genealogia de 

cultivares de soja. A partir desses resultados, Priolli et al. (2004) utilizaram esses 12 

locos SSR para detectar os efeitos do melhoramento genético de soja no Brasil, sobre a 

diversidade do germoplasma nas três últimas décadas, comparando programas de 
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melhoramento (públicos e privados) e períodos de liberação de cultivares. Observaram 

diferenças significativas entre programas de melhoramento e entre cultivares dentro dos 

programas de melhoramento, sendo o programa do IAC o que apresentou maior 

heterogeneidade entre os cultivares, seguido, respectivamente, pelos programas da 

Agência Goiana/Emater (GO), da Coodetec, da Monsoy, da Embrapa e da Indusem/RB. 

As diferenças entre as estimativas da variabilidade entre os períodos de liberação de 

cultivares não foi significativa, sugerindo que o germoplasma de soja utilizado em 

programas de melhoramento no Brasil manteve um nível constante de diversidade 

genética nos últimos 30 anos. Yamanaka et al. (2007) estudando as relações genéticas 

entre cultivares de soja de três diferentes pools gênicos (China, Japão e Brasil), através 

de locos SSR, revelaram que os cultivares chineses e japoneses estão geneticamente 

bem distantes entre si, mas não independentes, enquanto os cultivares brasileiros estão 

distantes geneticamente dos outros dois, formando um pool gênico distinto dos demais. 

Os autores sugerem que a troca de alelos entre esses pools gênicos poderia ser 

importante para o enriquecimento da variabilidade genética dos programas de 

melhoramento de soja do Brasil. 
 

O marcador AFLP pode ser encarado como um RAPD bastante melhorado, visto 

que aquele pode amostrar, num único gel, uma quantidade dez vezes maior de locos 

(100 locos) em relação a este, além de apresentar uma alta resolução e 

reprodutibilidade. A maior reprodutibilidade deve-se, principalmente, ao fato do primer 

utilizado para reação de PCR ser específico para o adaptador e não de natureza 

arbitrária como ocorre no RAPD, permitindo o uso de condições mais adequadas de 

anelamento do primer, o que aumenta a especificidade da reação (VOS et al., 1995). 

Deste modo, esse marcador molecular tem sido usado com sucesso em estudos de 

diversidade genética em diversas espécies, conforme discutidos a seguir. 
 

Visando a detecção da diversidade entre genótipos de trigo, Barrett e Kidwell 

(1998) compararam 46 cultivares elites e 8 linhagens avançadas, de inverno e de 

primavera. O maior coeficiente de diversidade que obtiveram foi entre cultivares de 

inverno vs primavera (0,58), seguido pelo coeficiente de diversidade dentro dos 

cultivares de inverno (0,53) e dentro dos cultivares de primavera (0,49). Em um trabalho 
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subseqüente, Barrett, Kidwell e Fox (1998) compararam 43 linhagens de trigo de 

inverno e de primavera quanto à diversidade genética, baseada na genealogia e em 

dados de AFLP. Obtiveram uma média elevada (0,96) das distâncias genéticas 

baseada na genealogia, sendo tais distâncias, em 89% dos casos, acima de 0,90. 

Entretanto, os valores da distância genética através de AFLP foram distribuídos 

normalmente, com uma média de 0,54, sugerindo que a diversidade genética foi melhor 

identificada pelo uso desse marcador molecular. 
 

Ude et al. (2003) utilizaram o marcador AFLP com o objetivo de determinar o 

nível da diversidade genética entre e dentro de cultivares de soja asiáticos e norte-

americanos, e identificar cultivares asiáticos com diferenças genéticas significativas dos 

norte-americanos. Assim, obtiveram distâncias genéticas médias, entre pares dos 

genótipos, dentro de cada um dos grupos de cultivares, de 6,3% entre os cultivares 

japoneses, 7,1% entre cultivares modernos norte-americanos, 7,3% entre ancestrais 

norte-americanos e 7,5% entre os cultivares chineses. A distância genética média entre 

cultivares modernos norte-americanos e os cultivares chineses e japoneses foram, 

respectivamente, 8,5% e 8,9%. A análise de agrupamento mostrou uma separação dos 

cultivares em três grupos de acordo com sua origem geográfica, e uma sobreposição 

dos ancestrais norte-americanos com todos esses três grupos de cultivares. Os 

cultivares japoneses apresentaram uma distância genética maior em relação aos 

ancestrais e cultivares norte-americanos do que os cultivares chineses, podendo 

constituir uma fonte de genes para os programas de melhoramento norte-americanos. 
 

Bonato et al. (2006a) utilizaram a técnica de AFLP para estudar a similaridade 

genética entre 317 cultivares de soja liberados no Brasil no período de 1962 a 1998. Os 

coeficientes de similaridade variaram de 0,17 a 0,97 ( 0,61=x ), com 56,8% dos 

coeficientes acima de 0,60 e somente 9,7% iguais ou menores que 0,50. Além disso, os 

coeficientes permaneceram constantes durantes as três últimas décadas. A 

interpretação do dendograma permitiu identificar agrupamentos de cultivares de acordo 

com o esperado através da genealogia. Os resultados mostraram a eficiência dos 

marcadores AFLP em estudos de similaridade genética em larga escala e são 

discutidos em relação ao melhoramento genético de soja no Brasil. 
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Estudos comparativos entre tipos de marcadores propiciaram informações sobre 

suas performances e limitações quanto à aplicabilidade na estimação da diversidade 

genética. Com esse objetivo, Pejic et al. (1998) avaliaram a similaridade genética entre 

linhagens de milho através das técnicas RFLP, RAPD, SSR e AFLP, e observaram uma 

maior eficiência do AFLP, em relação aos demais. Em um estudo semelhante, Garcia-

Mas et al. (2000) compararam as técnicas RAPD, AFLP e RFLP para mensurar a 

diversidade genética entre genótipos de melão e concluíram que o AFLP promoveu 

uma maior eficiência na detecção de polimorfismo. 
 

Powell et al. (1996) compararam diferentes marcadores moleculares (RFLP, 

RAPD, AFLP e SSR) para estudar as relações genéticas entre genótipos de Glycine 

max e de Glycine soja. Os resultados revelaram um maior polimorfismo detectado 

através de marcadores microssatélites, enquanto que os marcadores AFLP 

apresentaram uma mais efetiva proporção multiplex, ou seja, número de locos 

analisados simultaneamente no mesmo gel. Além disso, observaram uma alta 

correlação entre as matrizes de similaridades genéticas de Glycine max e Glycine soja, 

formadas a partir de dados obtidos por RFLP, AFLP e SSR, indicando coerência entre 

os métodos. Porém, quando se analisou somente os genótipos de Glycine max, a 

média de similaridade genética foi menor com o uso de microssatélites (0,34) 

comparado ao AFLP (0,65), repercutindo, neste caso, um maior poder de resolução dos 

microssatélites (SSR). 

 

 

2.4 PREDIÇÃO DO POTENCIAL DE POPULAÇÕES COM BASE EM ESTIMATIVAS DA DISTÂNCIA 

GENÉTICA A PARTIR DE MARCADORES MOLECULARES 

 

Nos programas de melhoramento genético de plantas autógamas, a seleção de 

genótipos é geralmente realizada em populações endogâmicas, nas quais o ideal é que 

tais populações apresentem médias e variâncias altas. Estudos têm demonstrado a 

existência de uma correlação positiva entre a média de uma população e o 

desempenho per se de seus genitores (KISHA; SNELLER; DIERS, 1997; GUMBER et 

al., 1999). Assim, o potencial de uma população em relação à outra, num programa de 
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melhoramento, difere principalmente em relação à variância genética. Populações com 

alta variabilidade genética, em geral, possuem uma maior probabilidade de possuir 

genótipos superiores, do que populações com baixa variabilidade genética. Portanto, 

esse parâmetro deve ser considerado o mais importante na predição do potencial de 

uma população. 
 

Deste modo, a possibilidade de se conhecer previamente o potencial de uma 

população é fundamental para aumentar a eficiência dos programas de melhoramento 

genético na fase de seleção de genitores, evitando que recursos sejam investidos em 

populações não promissoras. Nesse sentido, diversos estudos foram realizados para se 

verificar a possibilidade de predição da variância genética de uma população, a partir de 

estimativas da distância genética obtidas com marcadores moleculares. 
 

Avaliando nove caracteres em doze populações de trigo, Burkhamer et al. (1998) 

observaram que através das distâncias genéticas obtidas por AFLP e STS-PCR 

(sequence tagged sites), não foi possível predizer a variância genética e o número de 

segregantes transgressivos. Além disso, não obtiveram aumento da capacidade de 

predição através da combinação das distâncias genéticas reveladas pelos dois 

marcadores moleculares. Em aveia, Moser e Lee (1994) também verificaram que as 

variâncias genéticas de seis caracteres de vinte e oito populações foram independentes 

ou muito pouco correlacionadas com a distância genética baseada em RFLP. No 

entanto, Manjarrez-Sandoval et al. (1997a) avaliando seis populações endogâmicas de 

soja obtidas por SSD (single seed descent), observaram uma correlação negativa e não 

significativa, mas de magnitude razoável, entre as medidas de similaridade genética 

medida por RFLP e a variância genética para produção de grãos ( 0,58−=r ). Os 

autores concluíram que esses dados de similaridade genética poderiam ser utilizados 

em programas de melhoramento de soja, porém com cautela, visto que foram obtidos 

através da análise de um número reduzido de populações. 
 

Kisha, Sneller e Diers (1997) avaliaram a correlação entre as estimativas da 

variância genética de três conjuntos de populações de soja obtidas de cruzamentos 

biparentais, e as estimativas das distâncias genéticas obtidas por marcadores RFLP, 
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para os caracteres produção de grãos, altura das plantas na maturação e número de 

dias para maturação. No primeiro conjunto de populações, verificaram que as 

correlações foram, na grande maioria, positivas para todos os caracteres, porém 

somente para o caráter altura das plantas na maturação as correlações foram 

significativas ( 0,05≤p ), sendo 0,73=r  e 0,82=r , respectivamente, para os anos 

1989 e 1990. Porém, no segundo conjunto de populações nenhuma correlação foi 

observada, enquanto que no terceiro conjunto de populações, as correlações foram 

positivas, porém somente significância ( 0,05≤p ) para o caráter número de dias para a 

maturação, no ano 1994. Nesse último conjunto, foi verificado que uma das populações 

apresentava uma estimativa muito elevada da variância genética para o caráter 

produção de grãos, em relação às demais nos dois anos avaliados, a qual se manteve 

cerca de duas vezes maior no ano 1994 e três vezes maior no ano 1995, em relação às 

demais populações, mesmo após realizar um ajuste para o caráter número de dias para 

a maturação. Assim, essa população foi considerada como um “outlier” e excluída das 

análises, devido à desproporcionalidade de sua estimativa da variância genética. Deste 

modo, após a exclusão dessa população, a correlação entre as estimativas da variância 

genética para o caráter e as estimativas das distâncias genéticas aumentou e, além 

disso, se tornaram altamente significativas ( 0,01≤p ) em ambos os anos ( 0,62=r  e 

0,83=r , respectivamente). Segundo os autores, na prática, os melhoristas poderiam 

utilizar as estimativas da distância genética para selecionar as populações mais 

promissoras entre todas as possíveis possibilidades de combinação. Para testar se 

essa seleção poderia proporcionar populações com variâncias genéticas maiores, as 

populações foram subdivididas em dois grupos: (i) aquelas que apresentavam valores 

de estimativas da distância genética por RFLP entre os genitores acima da média e (ii) 

aquelas com estimativas, abaixo da média. A variância genética para o caráter 

produção de grãos no grupo de populações com valores de estimativas da distância 

genética por RFLP acima da média foi 2,3 vezes maior que a do grupo de valores 

abaixo da média. Portanto, os autores concluíram que essas estimativas de distâncias 

genéticas por RFLP poderiam ser relevantes para a identificação de grupos de 

cruzamentos que podem gerar variâncias genéticas acima da média. 
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Barroso et al. (2003) realizaram um trabalho para verificar se as estimativas da 

distância genética entre genitores, por marcadores RAPD, seriam capazes de predizer 

a média da população, a variância genética e a proporção de linhagens superiores, em 

gerações avançadas de endogamia. As populações empregadas foram obtidas do 

cruzamento biparental entre oito linhagens, sendo cinco adaptadas e três não 

adaptadas. Para isto, utilizaram dados experimentais de dois caracteres (produção de 

grãos e altura das plantas) em vinte e cinco populações de soja que foram avaliadas em 

quatro anos sucessivos, que corresponderam, respectivamente, às gerações F2:8, F2:9, 

F2:10 e F2:11. Para o caráter altura das plantas nenhuma correlação foi observada; e para 

o caráter produção de grãos não obtiveram correlação significativa entre a distância 

genética e a variância genética, porém foi detectada uma correlação negativa e 

altamente significativa ( 0,01≤p ) com a média da população ( 0,74−=r ) e com a 

proporção de linhagens superiores ( 0,75−=r ). Os autores verificaram que a distância 

genética tendeu a ser baixa entre genitores adaptados; intermediária, entre adaptado e 

não adaptado; e alta, entre não adaptados, de modo que a produção de grãos foi 

elevada em populações derivadas do cruzamento entre genitores adaptados; 

intermediaria, do cruzamento entre adaptado e não adaptado; e baixa, do cruzamento 

entre não adaptados. Portanto, concluíram que as estimativas da distância genéticas 

obtidas por RAPD foram capazes de predizer o potencial das populações derivadas do 

cruzamento entre genitores adaptados e não adaptados, para o caráter produção de 

grãos. 
 

Bonato et al. (2006b), com o objetivo de predizer a variabilidade genética de 

populações segregantes de soja através das estimativas das distâncias genéticas 

obtidas a partir de marcadores AFLP, utilizaram a estimativa da distância genética entre 

seis combinações possíveis de quatro genitores. A variância genética aditiva foi 

estimada para sete caracteres (produção de grãos, número de nós, número de dias 

para o florescimento, altura das plantas no florescimento, número de dias para a 

maturação, altura das plantas na maturação e peso de 100 sementes) avaliados em 

quatro épocas de semeadura (setembro, outubro, novembro e dezembro) em quatro 

anos. Os resultados mostraram uma correlação baixa ( 0,21=r ) e significativa 
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( 0,05≤p ) entre a estimativa da variância genética aditiva do caráter produção de grãos 

e a estimativa da distância genética entre os genitores, na média dos quatro anos e das 

quatro épocas de semeadura. Quando os resultados foram separados por época, foram 

observadas correlações mais altas, sendo a do mês de outubro a mais elevada 

( 0,41=r ) e significativa ( 0,05≤p ). Para os demais caracteres foram observadas 

correlações maiores em épocas específicas para cada caráter. Os autores obtiveram 

uma eficiência de predição da variabilidade genética, para o caráter produção de grãos, 

entre 58,3% a 83,3% nos mês de dezembro e outubro/novembro, respectivamente, 

concluindo que a estimativa de distância genética por AFLP pode ser uma importante 

ferramenta na seleção dos genitores em programas de melhoramento de soja. 
 

Apesar da exploração do vigor híbrido não estar entre os objetivos dos 

programas de melhoramento de muitas espécies autógamas como, por exemplo, em 

soja, alguns trabalhos procuraram estudar a possibilidade de predição da heterose 

pelas distâncias genéticas baseadas em marcadores moleculares, uma vez que a 

heterose está associada com divergência genética (CHARCOSSET; MOREAU, 2004). 

Em soja, o vigor híbrido tem sido observado em diversos caracteres de importância 

econômica (NELSON; BERNARD, 1984; PASCHAL; WILCOX, 1975). Segundo Janick 

(2001), os valores de heterose em soja para o caráter produção de grãos (PG), obtidos 

através da avaliação de plantas individuais F1 variaram de 14 a 46% para heterose em 

relação à média dos genitores e de 4 a 34% para a heterose em relação ao genitor 

superior. Burton e Brownie (2006), avaliando dois cruzamentos biparentais em soja, 

encontraram valores de heterose de 5% e 16% em relação ao genitor superior, através 

da avaliação de plantas F1 em parcelas constituídas de uma linha de 5,8 m de 

comprimento e com espaçamento de 0,96 m entre linhas. 
 

Com o objetivo de avaliar, através de marcadores RFLP, as correlações entre a 

heterose com a distância genética entre os genitores, Manjarrez-Sandoval et al. (1997b) 

utilizaram 24 populações F2 de soja derivadas do cruzamento biparental entre três 

testadores (‘Young’, ‘Centennial’ e ‘Tracy’) com oito genitores contrastantes. Os 

resultados revelaram correlações negativas e significativas entre as estimativas da 

similaridade genética a partir de RFLP e a heterose para os caracteres peso de 100 
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sementes e altura das plantas; no entanto, a correlação obtida para o caráter produção 

de grãos foi dependente do local e do ano em que as avaliações foram realizadas, em 

decorrência do forte efeito da interação genótipo x ambiente. Com isso, os autores 

concluíram que as medidas de similaridade genética não são apropriadas para serem 

utilizadas em programas de melhoramento. Também utilizando marcadores RFLP, 

Cerna et al. (1997) avaliaram 48 híbridos F1 em soja, as quais foram divididos em dois 

conjuntos de grupos de maturação diferentes (Grupo II e III), sendo cada conjunto 

constituído de 24 híbridos F1. Observaram a ocorrência de correlações baixas e não 

significativas entre as estimativas da distância genética e a heterose para o caráter 

produção de grãos, tanto em relação à média dos genitores ( 0,08=r ) como em relação 

ao genitor superior ( 0,18−=r ), concluindo que a diversidade observada por 

marcadores RFLP não está associada com a expressão da heterose para produção de 

grãos. 
 

Em arroz japonica, Kwon et al. (2002) avaliaram as correlações entre a heterose 

(em relação à média dos genitores e ao genitor superior) de cinco caracteres 

relacionados com a tolerância ao frio, com a distância genética entre os genitores, por 

marcadores AFLP. Uma heterose muito baixa foi observada na maioria dos caracteres, 

exceto para o caráter fertilidade. As correlações entre as distâncias genéticas com a 

heterose foram não significativas para a maioria dos caracteres, exceto para os 

caracteres descoloração no estágio de plântula e fertilidade. Assim, concluíram que as 

distâncias genéticas obtidas por AFLP não foram capazes de predizer a heterose para 

tolerância ao frio em arroz japonica. Num trabalho semelhante com o mesmo marcador, 

Lorencetti et al. (2006), avaliando nove caracteres de aveia, também não obtiveram 

correlações significativas do desempenho do híbrido e da heterose (em relação à média 

dos genitores e, ao genitor superior), com as estimativas das distâncias genéticas entre 

os genitores. Assim, esses autores discutiram que as razões das ausências de 

correlações seriam em virtude: (i) dos genótipos avaliados apresentarem baixa 

distância genética, pela pressão de seleção exercida sempre no mesmo sentido; (ii) da 

falta de ligação entre os genes que controlam os caracteres mensurados e os locos dos 

marcadores usados para estimar as distâncias genéticas; e (iii) das regiões 
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cromossômicas acessadas pelos marcadores terem diferenças nas suas contribuições 

para o desempenho e heterose em F1. 
 

Bernardo (1992) relatou que a heterozigosidade observada através dos 

marcadores moleculares somente será útil para a predição do desempenho de híbridos 

em espécies cultivadas quando: (i) os efeitos de dominância forem elevados; (ii) os 

grupos heteróticos foram complementares e as freqüências alélicas nos genitores forem 

negativamente correlacionadas; (iii) a herdabilidade do caráter for elevada; (iv) as 

freqüências alélicas médias dos genitores variarem somente dentro de um intervalo 

estreito; (v) pelo menos 30 a 50% dos QTL’s (quantitative traits loci) que afetam o caráter 

estiverem ligados aos marcadores moleculares; e (vi) não mais que 20 a 30% dos 

marcadores moleculares estiverem dispersos aleatoriamente no genoma ou não ligados 

a algum QTL’s. 
 

Gumber et al. (1999) apresentaram uma ótima discussão a respeito da ausência 

de correlações entre estimativas da distância genética e as estimativas da variância 

genética ( 2
Gσ̂ ). Utilizando considerações biométricas, partindo do princípio que se 

deseja obter a correlação )(X,Yr , entre duas variáveis X  e Y , que somente podem ser 

estimadas com um determinado resíduo, ou seja, Xε XX̂ +=  e Yε YŶ += . Assumindo 

que Xε  e Yε  são independentes um do outro, assim como também de X  e Y , a 

correlação entre as estimativas X̂  e Ŷ é igual a (eq. 4): 
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Assim, a ocorrência de uma baixa correlação entre a estimativa da variância 

genética ( 2
Gσ̂ ) e o preditor ( Ŷ ) pode ser atribuída aos seguintes fatores: (i) a 2

Gσ̂  tem 

uma baixa repetibilidade devido ao seu alto erro padrão; (ii) Ŷ  possui um grande 
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resíduo e/ou viés em relação a real distância genética ( Y ); e (iii) a correlação ),(σ2
G Yr  

entre a real variância genética e a real distância genética é baixa. 
 

Considerando a primeira razão, para se reduzir o erro padrão das estimativas da 

variância genética ( 2
Gσ̂ ) é necessário avaliar um número grande de progênies de cada 

cruzamento (população) para minimizar o efeito de deriva genética sob as alterações 

das freqüências alélicas. Também, nos experimentos, deve-se aumentar o número de 

repetições e locais, além do uso de parcelas com tamanho adequado em relação ao 

caráter de menor herdabilidade (GUMBER et al., 1999). 
 

Quanto a segunda razão, as estimativas da distância genética ( Ŷ ) baseadas em 

marcadores moleculares podem apresentar grandes resíduos e/ou viés em função de 

problemas durante a obtenção dos marcadores. Entre tais problemas estão inclusos: os 

erros de leitura dos géis, a utilização de marcadores não consistentes e a incapacidade 

de separação de produtos de amplificação ou fragmentos de DNA com tamanhos muito 

semelhantes. Esses erros podem ser maiores ou menores dependendo da técnica 

utilizada e dos cuidados tomados pelo pesquisador (GUMBER et al., 1999). 
 

Também, a distribuição dos locos dos marcadores moleculares pelo genoma 

depende da técnica que está sendo utilizada; assim, dentro da região do genoma 

acessada pela técnica, espera-se que os mesmos estejam igualmente distribuídos. No 

entanto, pode ocorrer dessas regiões acessadas pelo marcador não estarem sendo 

amostradas do mesmo modo, ou seja, ocorrem regiões com uma maior concentração 

de locos que outras. Isto pode ocorrer devido ao número insuficiente de locos usados, ao 

acaso; aos tipos de seqüências do DNA preferencialmente detectadas pelo marcador; 

e/ou outro fator não conhecido. Contudo, as conseqüências serão sempre as mesmas, 

isto é, erros na estimação das distâncias genéticas (GUMBER et al., 1999). 
 

Quanto à terceira razão, a correlação ),(σ2
G Yr  entre a real variância genética e a 

real distância genética depende: (i) do desequilíbrio de ligação entre os QTL’s 

(quantitative traits loci) que contribuem para a variância genética do caráter ( 2
Gσ ) e os 
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locos do marcador utilizado para estimação das distâncias genéticas ( Ŷ ). Deste modo, 

parte dos locos amostrados pelos marcadores para obtenção das distâncias genéticas 

podem não estar ligados a nenhum QTL que afeta o caráter, assim como parte dos 

QTL’s que contribuem para a variância genética do caráter podem não estar ligados a 

nenhum loco do marcador (BERNARDO et al. 1992); (ii) da variação na magnitude dos 

efeitos gênicos de diferentes QTL’s, ou seja, é provável que os diferentes QTL’s que 

controlam um determinado caráter apresentem efeitos diferentes e/ou que os QTL’s 

estejam em desequilíbrio de ligação, fazendo com que regiões do genoma possuam 

diferentes pesos para a expressão do caráter. Portanto, em resumo, quanto menos 

casualizado for a amostragem da região do genoma acessada pela técnica do marcador 

utilizado; quanto mais desigual for a distribuição dos QTL’s no genoma que controlam o 

caráter analisado; e quanto maiores forem as diferenças na magnitude entre os efeitos 

desses QTL’s sobre o caráter, menor deverá ser a correlação entre a distância genética 

e a variância genética (CHARCOSSET; ESSIOUX, 1994). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL GENÉTICO 

 

Para realização deste trabalho, foram utilizados híbridos F1 e seis populações 

com 100 progênies F2:3 cada, provenientes de seis cruzamentos biparentais entre 

genitores (cultivares comerciais) previamente selecionados com base na estimativa da 

distância genética por AFLP (DG ). 

 

 

3.1.1 SELEÇÃO DE GENITORES E CRUZAMENTOS BIPARENTAIS 

 

Os genitores, utilizados nos cruzamentos deste trabalho, foram selecionados a 

partir de um conjunto de 317 cultivares de soja, liberados no Brasil no período de 1962 

a 1998, os quais foram utilizados no estudo realizado por Bonato et al. (2006a). 
 

Para isso, primeiramente, foi realizada uma pré-seleção entre esses cultivares de 

soja, selecionando aqueles que ainda eram recomendados para cultivo no estado de 

São Paulo (EMBRAPA, 2005), e que apresentavam ciclos: precoce (até 120 dias), semi-

precoce (121 a 130 dias) e médio (131 a 140 dias), evitando aqueles com ciclo tardio 

(141 a 150 dias), pois a presença de uma segregação proeminente para o caráter 

número de dias para maturação (DM) poderia influenciar o caráter de maior 

importância, produção de grão (PG), visto que existe uma tendência característica de 

progênies muito tardias apresentarem um maior rendimento produtivo que progênies de 

ciclo mais precoce. Deste modo, a segregação somente para os locos que afetam o 

caráter número de dias para maturação (DM) já poderia ser suficiente para interferir na 

variância do caráter produção de grãos (DM). Portanto, essa pré-seleção assegurou 

que os cultivares, candidatos a genitores, fossem adaptados às condições 

experimentais deste estudo, com ciclos próximos e com bons rendimentos produtivos 

(cultivares modernos). 
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A seleção dos genitores utilizados nos cruzamentos biparentais deste estudo, foi 

conduzida a partir das estimativas da distância genética por AFLP (DG) de todos os 

possíveis pares de genótipos desse novo conjunto de cultivares, obtidas com base nos 

dados de coeficientes de similaridade genética (SG) produzidos por Bonato et al. 

(2006a) pelo uso da técnica de AFLP (amplified fragment length polymorphism) e do 

método de Nei e Li (1979). Assim, essas estimativas da distância genéticas por AFLP 

(DG) foram calculadas através (eq. 5): 

 

SG-1  DG =  (5)

 

em que, DG é a estimativa da distância genética por AFLP; e SG é o coeficiente de 

similaridade genética por AFLP (Bonato et al., 2006a). 
 

De acordo com os resultados apresentados por Bonato et al. (2006a), as seis 

combinações de primers EcoRI/MseI (E-AAC/M-CAT, E-AAC/MCTA, E-AAC/M-CTC, E-

AAC/M-CTG, E-AAG/M-CTT, e E-ACT/M-CAT) geraram 78 bandas (19,8% do total) que 

foram polimórficas e possíveis de serem analisadas com segurança para todos os 

genótipos. O número médio de marcadores polimórficos foi 13 por combinação de 

primer, variando entre 6 a 25. Considerando que no estudo utilizou-se apenas cultivares 

adaptados de Glycine max (L.) Merrill, os níveis de polimorfismo encontrados foram 

considerados satisfatórios, visto que possibilitaram a distinção entre os genótipos. As 

combinações EcoRI-AAC/MseI-CTC e EcoRI-AAC/MseI-CAT geraram os maiores níveis 

de polimorfismo, o que confirma serem altamente informativas para o germoplasma 

brasileiro de soja. Através da análise bootstrap verificaram que essas marcas 

polimórficas foram suficientes para avaliar a similaridade genética entre os 317 

cultivares de soja, por apresentar um CV% relativamente baixo (7,7%). 
 

Por conseguinte, selecionou-se nove cultivares que foram empregados como 

genitores em seis diferentes cruzamentos biparentais: três com baixa distância 

genética; um com distância genética mediana, e dois com distância genética alta. Os 

pares de genitores foram escolhidos de modo a garantir um bom intervalo de variação 

(0,128 a 0,656) entre os cruzamentos quanto às distâncias genéticas. Esse intervalo de 
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variação das distâncias genéticas pode ser considerado alto em comparação a outros 

trabalhos em soja com essa mesma diretriz, conforme Manjarrez-Sandoval et al. 

(1997a) e Bonato et al., 2006b, isto é, 0,25 a 0,43; e 0,37 a 0,72, respectivamente. 
 

As sementes dos genitores foram obtidas do Banco Ativo de Germoplasma da 

EMBRAPA Soja, Londrina/PR. Os cruzamentos realizados, com os respectivos valores 

das estimativas da distância genética por AFLP (DG ), estão apresentados na Tabela 1, 

a seguir: 

 

Tabela 1 - Genitores dos seis cruzamentos biparentais e respectivos valores das estimativas da 
distância genética por AFLP (DG) 

 

Cruzamentos DG  Genitores [ ♀     x     ♂ ] 

C1 0,128 IAC 12 x IAC 100 

C2 0,161 FT.10 (Princesa) x FT.14 (Piracema) 

C3 0,203 EMBRAPA 62 x BRS 134 

C4 0,439 EMGOPA 315 (Rio Vermelho) x BRS 134 

C5 0,640 EMGOPA 315 (Rio Vermelho) x EMBRAPA 60 

C6 0,656 EMBRAPA 60 x MG/BR 46 (Conquista) 

 

As características de cada um dos genitores utilizados são: 
 

- IAC 12: Uma linhagem brasileira, proveniente do cruzamento entre Paraná x 

IAC73-231, com cor de flor branca, hipocótilo verde, pubescência marrom e vagem 

marrom claro. Tem hábito de crescimento determinado, ciclo médio (131 a 140 dias), 

semente com formato esférico, tegumento amarelo, lustro brilhante e hilo amarelo. 

Possui resistência à pústula bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. glycines), ao 

fogo selvagem (Pseudomonas tabaci), ao cancro da haste (Phomopsis phaseoli f.sp. 

meridionalis e Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis), à mancha "olho-de-rã" 

(Cercospora sojina), ao oídio (Microsphaera diffusa) e ao nematóide de galhas 

(Meloidogyne incognita); e susceptibilidade à mancha alvo (Corynespora cassiicola), ao 

mosaico comum da soja (Soybean Mosaic Virus - SMV), ao crestamento bacteriano 

(Pseudomonas savastanoi pv. glycinea) e ao nematóide de galhas (Meloidogyne 

javanica). 
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- IAC 100: Uma linhagem brasileira, proveniente do cruzamento entre IAC 78-

2318 x IAC 12, com cor de flor branca, hipocótilo verde, pubescência marrom e vagem 

marrom claro. Tem hábito de crescimento determinado, ciclo médio (131 a 140 dias), 

semente com formato esférico, tegumento amarelo, lustro fosco e hilo amarelo. Possui 

resistência ao cancro da haste (Phomopsis phaseoli f.sp. meridionalis e Diaporthe 

phaseolorum f.sp. meridionalis), à mancha "olho-de-rã" (Cercospora sojina) e ao oídio 

(Microsphaera diffusa); susceptibilidade ao mosaico comum da soja (Soybean Mosaic 

Virus - SMV), ao crestamento bacteriano (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea) e aos 

nematóides de galhas (Meloidogyne javanica e Meloidogyne incognita); e alta 

susceptibilidade à mancha alvo (Corynespora cassiicola). Além disso, esse cultivar 

destaca-se por apresentar resistência a insetos, como percevejos e besouros. 
 

- FT-10 (Princesa): Uma linhagem brasileira, proveniente do cruzamento entre 

FT 9510 x Prata, com cor de flor branca, hipocótilo verde, pubescência marrom e 

vagem marrom claro. Tem hábito de crescimento determinado, ciclo semi-precoce (121 

a 130 dias), semente com formato esférico arredondado, tegumento amarelo, lustro 

brilhante e hilo preto. Possui resistência à pústula bacteriana (Xanthomonas axonopodis 

pv. glycines), à mancha "olho-de-rã" (Cercospora sojina), ao oídio (Microsphaera 

diffusa) e ao mosaico comum da soja (Soybean Mosaic Virus - SMV); moderada 

resistência à mancha alvo (Corynespora cassiicola); susceptibilidade ao crestamento 

bacteriano (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea), aos nematóides de galhas 

(Meloidogyne javanica e Meloidogyne incognita); e alta susceptibilidade ao cancro da 

haste (Phomopsis phaseoli f.sp. meridionalis e Diaporthe phaseolorum f.sp. 

meridionalis). 
 

- FT-14 (Piracema): Uma linhagem brasileira, proveniente do cruzamento entre 

FT 9510 x Sant’Ana, com cor de flor roxa, hipocótilo roxo, pubescência marrom e 

vagem marrom claro. Tem hábito de crescimento determinado, ciclo semi-precoce (121 

a 130 dias), semente com formato esférico arredondado, tegumento amarelo, lustro 

brilhante e hilo marrom. Possui resistência à mancha "olho-de-rã" (Cercospora sojina), 

ao oídio (Microsphaera diffusa) e ao mosaico comum da soja (Soybean Mosaic Virus - 

SMV); moderada resistência à mancha alvo (Corynespora cassiicola); susceptibilidade 
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ao cancro da haste (Phomopsis phaseoli f.sp. meridionalis e Diaporthe phaseolorum 

f.sp. meridionalis), ao crestamento bacteriano (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea) e 

aos nematóides de galhas (Meloidogyne javanica e Meloidogyne incognita). 
 

- EMBRAPA 62: Uma linhagem brasileira, proveniente do cruzamento entre FT-2 

x BR83-147, com cor de flor branca, hipocótilo verde, pubescência marrom e vagem 

marrom claro. Tem hábito de crescimento determinado, ciclo médio (131 a 140 dias), 

semente com formato esférico arredondado, tegumento amarelo, lustro branco e hilo 

marrom. Possui resistência à pústula bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. 

glycines), ao cancro da haste (Phomopsis phaseoli f.sp. meridionalis e Diaporthe 

phaseolorum f.sp. meridionalis), à mancha "olho-de-rã" (Cercospora sojina), ao vírus da 

necrose da haste (VNH) e ao mosaico comum da soja (Soybean Mosaic Virus - SMV); 

moderada susceptibilidade ao oídio (Microsphaera diffusa); e susceptibilidade ao 

crestamento bacteriano (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea) e aos nematóides de 

galhas (Meloidogyne javanica e Meloidogyne incognita). 
 

- BRS 134: Uma linhagem brasileira, proveniente do cruzamento entre BR83-147 

x BR84-8309, com cor de flor branca, hipocótilo verde, pubescência marrom e vagem 

marrom claro. Tem hábito de crescimento determinado, ciclo médio (131 a 140 dias), 

semente com formato esférico arredondado, tegumento amarelo, lustro fosco e hilo 

marrom. Possui resistência à pústula bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. 

glycines), ao cancro da haste (Phomopsis phaseoli f.sp. meridionalis e Diaporthe 

phaseolorum f.sp. meridionalis), à ferrugem (Phakopsora pachyrhizi), à mancha "olho-

de-rã" (Cercospora sojina), ao vírus da necrose da haste (VNH) e ao mosaico comum 

da soja (Soybean Mosaic Virus - SMV); e susceptibilidade ao oídio (Microsphaera 

diffusa) e aos nematóides de galhas (Meloidogyne javanica e Meloidogyne incognita). 
 

- EMGOPA 315 (Rio Vermelho): Uma linhagem brasileira, proveniente do 

cruzamento entre Dourados(2) x [(Amambaí(2) x Ocepar 9-SSI)], com cor de flor 

branca, hipocótilo verde, pubescência marrom e vagem marrom escuro. Tem hábito de 

crescimento determinado, ciclo médio (131 a 140 dias), semente com formato esférico 

arredondado, tegumento amarelo, lustro intermediário e hilo preto. Possui resistência ao 
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cancro da haste (Phomopsis phaseoli f.sp. meridionalis e Diaporthe phaseolorum f.sp. 

meridionalis), à mancha "olho-de-rã" (Cercospora sojina), ao oídio (Microsphaera 

diffusa) e ao mosaico comum da soja (Soybean Mosaic Virus - SMV); e susceptibilidade 

aos nematóides de galhas (Meloidogyne javanica e Meloidogyne incognita). 
 

- EMBRAPA 60: Uma linhagem brasileira, proveniente do cruzamento entre FT-

Abyara x BR83-147, com cor de flor branca, hipocótilo verde, pubescência marrom e 

vagem marrom claro. Tem hábito de crescimento determinado, ciclo médio (131 a 140 

dias), semente com formato esférico arredondado, tegumento amarelo, lustro 

intermediário e hilo marrom. Possui resistência à pústula bacteriana (Xanthomonas 

axonopodis pv. glycines), ao cancro da haste (Phomopsis phaseoli f.sp. meridionalis e 

Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis), à mancha "olho-de-rã" (Cercospora sojina) e 

ao mosaico comum da soja (Soybean Mosaic Virus - SMV); moderada resistência ao 

oídio (Microsphaera diffusa); e susceptibilidade ao crestamento bacteriano 

(Pseudomonas savastanoi pv. glycinea) e aos nematóides de galhas (Meloidogyne 

javanica e Meloidogyne incognita). 
 

- MG/BR 46 (Conquista): Uma linhagem brasileira, proveniente do cruzamento 

entre Lo76-4484 x Numbaíra, com cor de flor roxa, hipocótilo roxo, pubescência marrom 

e vagem marrom claro. Tem hábito de crescimento determinado, ciclo médio (131 a 140 

dias), semente com formato esférico arredondado, tegumento amarelo, lustro 

intermediário e hilo preto. Possui resistência pústula bacteriana (Xanthomonas 

axonopodis pv. glycines), ao cancro da haste (Phomopsis phaseoli f.sp. meridionalis e 

Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis), à mancha "olho-de-rã" (Cercospora sojina), 

ao oídio (Microsphaera diffusa), ao vírus da necrose da haste (VNH) e ao nematóide de 

galhas (Meloidogyne javanica e Meloidogyne incognita); moderada resistência à 

mancha alvo (Corynespora cassiicola); e susceptibilidade ao mosaico comum da soja 

(Soybean Mosaic Virus - SMV). 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE EXPERIMENTAL 

 

As etapas iniciais deste trabalho, assim como as execuções dos cruzamentos e 

avanços de gerações de autofecundação foram executadas nas dependências do 

Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). Os experimentos para avaliação de híbridos 

F1 e progênies F2:3, foram realizados na Estação Experimental Anhembi. Ambos os 

locais estão localizados no município de Piracicaba, São Paulo, sendo as coordenadas 

geográficas 22º 42’ 31” de latitude Sul e 47º 38’ 01” de longitude Oeste, e uma altitude 

média de 546 m acima do nível do mar. A Estação Experimental Anhembi localiza-se 

aproximadamente a 60 Km da sede da ESALQ/USP e é caracterizada por solo do tipo 

Latossolo Amarelo, distrófico, com 72% de areia, 8% de silte e 20% de argila, e um pH 

médio de 6,4. 

 

 

3.3 ETAPAS EXPERIMENTAIS INICIAIS 

 

3.3.1 OBTENÇÃO DAS GERAÇÕES F1 E F2 

 

As hibridações artificiais entre as linhagens genitoras foram realizadas em casa 

de vegetação, no ano agrícola 2005/06. No inverno de 2006 realizou-se o avanço da 

geração F1 em ambiente com controle de temperatura e fotoperíodo, para obtenção de 

sementes F2. 
 

Utilizaram-se marcadores para distinguir as plantas F1 daquelas provenientes de 

autofecundação. Para isto, o caráter cor de flor foi adotado como marcador morfológico 

nos cruzamentos [FT.10 (Princesa) x FT.14 (Piracema)] e [EMBRAPA 60 x MG/BR 46 

(Conquista)]. Nos demais cruzamentos, em que não havia caracteres morfológicos 

distintos que pudessem ser utilizados como marcadores, recorreu-se ao marcador 

molecular RAPD (random amplified polymorphic DNA), e essa etapa foi conduzida no 

Laboratório de Biologia Celular, Departamento de Genética/ESALQ/USP, sob 

coordenação da Profa. Dra. Maria Lúcia Carneiro Vieira. 
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3.3.2 OBTENÇÃO DAS PROGÊNIES F2:3 

 

Com as sementes F2 provenientes de cada um dos seis cruzamentos biparentais, 

no ano agrícola 2006/07, realizou-se o avanço de uma geração de autofecundação 

através do plantio das sementes em campo. Na época da maturação colheram-se 

aleatoriamente plantas individuais, de modo que cada população ficou representada por 

100 progênies F2:3, totalizando, assim, 600 progênies F2:3. 

 

 

3.4 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DOS TRATAMENTOS 

 

3.4.1 PROGÊNIES F2:3 

 

As 100 progênies F2:3 provenientes de cada um dos seis cruzamentos foram 

avaliadas no campo, no ano agrícola 2007/08, empregando-se o delineamento 

experimental de blocos incompletos em látice simples 10 x 10 com duas repetições. Os 

genitores de cada cruzamento foram alocados sistematicamente dentro de cada 

experimento (início, meio e fim de cada repetição). As parcelas experimentais foram 

constituídas de uma linha de 2,0 m de comprimento, com espaçamento de 0,5 m entre 

linhas. Na semeadura, foi adotado uma densidade de 30 sementes por metro linear, 

com desbaste para 15 plantas por metro linear 25 dias após (estádio V3 a V4 - plantas 

com duas a três folhas trifolioladas abertas), isto é, 30 plantas por parcela. 
 

Os tratos culturais foram realizados conforme as recomendações técnicas para a 

cultura. Quando necessário, realizou-se irrigação do experimento para assegurar as 

exigências hídricas da cultura. 

 

 

3.4.2 HÍBRIDOS F1 

 

No ano agrícola 2007/08, foram avaliados no campo os híbridos F1 dos seis 

cruzamentos, empregando-se o delineamento em blocos ao acaso com quatro 
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repetições. Assim, realizaram-se seis experimentos (um para cada cruzamento), sendo 

que cada experimento era constituído de três tratamentos, isto é, os dois genitores e o 

híbrido F1. As parcelas experimentais e todas as etapas de condução dos experimentos 

foram realizados de forma semelhante às das progênies F2:3 (item 3.4.1). 

 

 

3.5 CARACTERES AVALIADOS 

 

Os caracteres que foram avaliados são os seguintes: 
 

- Número de dias para o florescimento (DF): corresponde ao número de dias 

entre a data de plantio e o início do florescimento, em que pelo menos 50% das plantas 

da parcela atingiram o estádio R1 da escala de Fehr e Caviness (1977), ou seja, quando 

a planta apresentou uma flor aberta em qualquer nó sobre a haste principal; 
 

- Altura das plantas no florescimento (AF): distância (medida em centímetros) 

do nível do solo ao ápice da haste principal, na época de início do florescimento 

(estádio R1), avaliada através da média de cinco plantas por parcela; 
 

- Número de dias para maturação (DM): corresponde ao número de dias entre 

a data de plantio e o início da maturação completa, em que pelo menos 50% das 

plantas da parcela atingiram o estádio R8 da escala de Fehr e Caviness (1977), ou seja, 

quando pelo menos 95% das vagens de uma planta estão maduras; 
 

- Altura das plantas na maturação (AM): distância (medida em centímetros) do 

nível do solo ao ápice da haste principal, na época da maturação (estádio R8), avaliada 

com a média de cinco plantas por parcela; 
 

- Acamamento (AC): avaliação visual na maturação completa (estádio R8), por 

meio de uma escala de notas, que varia de 1 a 5, em que a nota 1 corresponde a uma 

parcela contendo todas as plantas eretas, e a nota 5, a uma parcela com todas as 

plantas completamente acamadas; 
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- Produção de grãos (PG): avaliado através da pesagem (medido em gramas) 

dos grãos colhidos na parcela, após debulha das plantas, corrigido para umidade 

padrão de 13%; e 
 

- Estande (ST): refere-se ao número de plantas da parcela, avaliado logo após o 

desbaste. 

 

 

3.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Para a realização da análise de variância utilizou-se o software estatístico SAS® 

para Windows versão 9.1 (Statistical Analysis System - SAS Institute, 2003). Para o 

caráter acamamento (AC), as notas aplicadas na avaliação visual foram transformadas 

por 1x +  para que os dados experimentais pudessem apresentar distribuição normal. 

O esquema da análise de variância, para as progênies F2:3, com as respectivas 

esperanças dos quadrados médios está apresentado na Tabela 2, com base no modelo 

matemático a seguir (eq. 6), em que todos os efeitos, exceto a média são aleatórios 

(COCHRAN; COX, 1966): 

 

ijkk(j)jiijk εbrtµy ++++=  (6)

 

em que: 

� ijky  é o valor observado da progênie i na repetição j, no bloco k; 

� µ  é a média geral (constante inerente a todas as observações); 

� it  é o efeito aleatório da progênie i (i = 1, 2,..., I); 

� jr  é o efeito aleatório da repetição j (j = 1, 2,..., J); 

� k(j)b  é o efeito aleatório do bloco k (k = 1, 2,..., K) dentro da repetição j; e 

� ijkε  é o erro experimental associado à observação ijky . 
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Tabela 2 - Esquema da análise de variância com as respectivas esperanças dos quadrados médios 
 

Fonte de Variação G.L. Q.M. E(QM) 

Repetições 1)( −J  QMR  - 

Blocos / Repetições 1)( −KJ  QMB  - 

Progênies 1)( −
2K  QMP  2

p
2 σσ J+  

Resíduo 1)1)(( −−− KJKK  QME  2σ  
     
Total 1−

2JK     

 

Para a obtenção das esperanças matemáticas dos quadrados médios (Tabela 2) 

foram adotadas as seguintes pressuposições: 

 

i) it )σ(0, NID~ 2
p ; 

ii) jr )σ(0, NID~ 2
r ; 

iii) k(j)b )σ(0, NID~ 2
b ; 

iv) ijkε )σ(0, NID~ 2 ; e 

v) it , jr , k(j)b  e ijkε  são independentes. 

 

 

3.7 ESTIMATIVAS DOS COMPONENTES DE VARIÂNCIA 

 

Com base nas esperanças dos quadrados médios das análise individuais foram 

estimados os componentes, utilizando as seguintes expressões: 
 

variância fenotípica entre médias de progênies F2:3 - 2
F
σ̂  (eq. 7), 

 

J
ˆ P2

F

QM
σ =  (7)
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variância genética de progênies F2:3 - 2
pσ̂  (eq. 8), 

 

J
ˆ EP2

p

QMQM
σ

−
=  (8)

 

variância do resíduo entre parcelas - 2σ̂  (eq. 9), 

 

=
2σ̂ EQM  (9)

 

em que: 

� PQM  é o quadrado médio de progênies; 

� EQM  é o quadrado médio do erro experimental; e 

� J é o número de repetições. 
 

Para as estimativas da variância genética de progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ) foram obtidos 

os intervalos de confiança (IC) com α =95% de probabilidade, conforme sugerido por 

Burdick e Graybill (1992), (eq. 10) 

 












≤≤=

2
;0,025

2
p2

p2
;0,975

2
p

0,95
2
p

σ
σ

σ
)σIC(

tt n

t

n

t

χ

n

χ

n ˆˆ
ˆ  (10)

 

sendo: 

� tn  é o número de graus de liberdade associado à estimativa do componente de 

variância genética entre progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ); 

� 
2

;0,975tnχ  é o valor tabelado de 2
χ  com tn  graus de liberdade e α =97,5% de 

probabilidade; e 

� 
2

;0,025tnχ  é o valor tabelado de 2
χ  com tn  graus de liberdade e α =2,5% de 

probabilidade. 
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O valor de tn  foi obtido segundo o procedimento descrito por Satterthwaite 

(1946) (eq. 11), que é empregado para calcular o número de graus de liberdade 

associado a uma estimativa do componente de variância resultante da combinação 

linear de dois quadrados médios, com números de graus de liberdade conhecidos. 

 

2

E

1

P

2
EP

f
(QM

f
(QM

)QM(QM
22t

))
n

+

−
=  

(11)

 

em que: 

� PQM  é o quadrado médio de progênies; 

� EQM  é o quadrado médio do erro experimental; 

� 1f  é o número de graus de liberdade de progênies; e 

� 2f  é o número de graus de liberdade do erro experimental. 

 

De acordo com Cockerham (1963), o conteúdo da variância genética entre 

progênies F2:3 ( 2
pσ ) em termos de 2

Aσ  (variância genética aditiva) e 2
Dσ  (variância de 

dominância) encontra-se na expressão abaixo (eq. 12), ignorando-se os efeitos 

epistáticos: 

 
2
D

2
A

2
p )σ41(σσ +=  (12)

 

 

3.8 ESTIMATIVAS DOS COEFICIENTES DE HERDABILIDADE 

 

Com base nas estimativas dos componentes de variância (item 3.7) calculou-se a 

estimativa do coeficiente de herdabilidade, no sentido amplo, entre médias de progênies 

F2:3 ( 2
X

ĥ ), através da seguinte expressão (eq. 13): 
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100
σ

σ
h

2
F

2
p2

X ˆ

ˆ
ˆ =  (13)

 

Para as estimativas do coeficiente de herdadilidade, no sentido amplo, entre 

médias de progênies F2:3 ( 2
X

ĥ ) foram também obtidos os intervalos de confiança (IC) 

com α =95% de probabilidade, conforme sugerido por Burdick e Graybill (1992), (eq. 

14) 
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f,f:0,025
E

P2
X

1

f,f:0,975
E

P
0,95

2
X 2121 QM

QM
1h

QM
QM

1)hIC( FFˆ  (14)

 

em que: 

� 
21,f:f0,975F  é o valor tabela de F com α =97,5% de probabilidade associado a 1f  

graus de liberdade de progênies e 2f  graus de liberdade do erro experimental; e 

� 
21,f:f0,025F  é o valor tabela de F com α =2,5% de probabilidade associado a 1f  

graus de liberdade de progênies e 2f  graus de liberdade do erro experimental. 

 

 

3.9 ESTIMAÇÃO DA HETEROSE 

 

Para os seis cruzamentos, a heterose em relação à média dos genitores foi 

calculada de acordo com a seguinte expressão (eq. 15): 

 

.100
P

PF
h 1

mg

−
=  (15)

 

e em relação ao genitor superior, a heterose foi calculada através da expressão (eq. 

16): 
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.100
P

PF
h

s

s1
gs

−
=  (16)

 

em que, mgh  é a estimativa da heterose (%) em relação à média dos genitores; 1F  é a 

média do híbrido F1; P  é a média dos respectivos genitores; gsh  é a estimativa da 

heterose (%) em relação ao genitor superior; e sP  é a média do genitor superior (FEHR, 

1987). 

 

 

3.10 PREDIÇÃO DA PROPORÇÃO ESPERADA DE LINHAGENS SUPERIORES POR CRUZAMENTO 

 

Para o caráter produção de grãos (PG) foi calculada a proporção esperada de 

linhagens superiores de cada cruzamento através da metodologia descrita por Toledo 

(1987) de acordo com a expressão (eq. 17) a seguir: 

 

∫
∞

=

PD

f(x)dxPS  (17)

 

em que: 

� PS : proporção esperada de linhagens superiores ao padrão PD a serem obtidas 

após endogamia; e 

� PD : padrão adotado como limite para obtenção de linhagens superiores. 
 

Sabe-se que a distribuição da variância genética das progênies aproxima-se da 

distribuição normal padrão, principalmente para caracteres quantitativos, em que o 

número de locos segregantes é grande. Assim, pode-se obter a proporção esperada de 

linhagens superiores por intermédio da distribuição normal padrão, através do cálculo 

dos valores de Z pela expressão a seguir (eq. 18), o que evita o emprego da integral 

acima (eq. 17): 
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212
A )σ(2

P-PD
ˆ

Z =  (18)

 

sendo: 

� Z: valor da variável Z (abscissa) de uma distribuição normal padrão (0,1) ∩Z ; 

 

� PD: padrão adotado como limite para obtenção de linhagens superiores. Uma 

vez que os cruzamentos biparentais deste trabalho não foram selecionados com 

base na média dos genitores, ou seja, os mesmos possuem médias diferentes e, 

também, como a proporção esperada de linhagens superiores (PS ) está 

diretamente relacionado com a variabilidade de cada população, considerou-se 

como padrão a média dos genitores de cada cruzamento, acrescido de 50 g.m-2, 

para assim adotar um mesmo limite em relação à média (PD) em cada 

população; 
 

� P : média dos genitores de cada cruzamento, que corresponde à média da 

população após atingir a homozigose; e 
 

� 
2
Aσ̂ : estimativa da variância genética aditiva da população, obtida com base em 

duas suposições: (i) o grau médio de dominância ( gmd ) é igual a zero, ou seja, a 

porção da variância de dominância, e da variância epistática do tipo aditivo x 

dominante ou superiores como sendo nulas em relação aos efeitos aditivos dos 

genes. Assim, a estimativa da variância genética aditiva foi considerada igual à 

estimativa da variância genética entre progênies F2:3, isto é, 2
p

2
A σσ ˆˆ ≅ ; (ii) o grau 

médio de dominância ( gmd ) é igual a 1, ou seja, a variância de dominância ( 2
Dσ ) 

é igual a (1⁄2) da variância genética aditiva ( 2
Aσ ). Logo, a estimativa da variância 

genética aditiva é igual a (8⁄9) da estimativa da variância genética entre progênies 

F2:3, isto é, ≅
2
Aσ  (8⁄9) 2

pσ̂ . 

 



 57 

3.11 RELAÇÃO ENTRE AS ETIMATIVAS E AS DISTÂNCIAS GENÉTICAS (DG ) 

 

As associações entre estimativa da variância genética entre progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ), 

amplitude das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ), proporção esperada de 

linhagens superiores (PS) e heterose ( mgh  e gsh ), com a estimativa da distância 

genética (DG ) foram avaliadas através do coeficiente de correlação de Spearman 

(STEEL, 1997). 
 

A eficiência de predição foi calculada, como a probabilidade de se identificar as 

três populações com as maiores estimativas da variância genética entre progênies ( 2
pσ̂ ), 

através da seleção dos três cruzamentos biparentais com maiores distâncias genéticas 

(DG ), o que corresponde a 50% do número de populações deste trabalho, ou seja, uma 

taxa de seleção de cruzamentos de 50%. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE DE VARIÂNCIA DAS PROGÊNIES F2:3 

 

4.1.1 PRODUÇÃO DE GRÃOS (PG) 

 

Na Tabela 3 encontram-se apresentados, para cada cruzamento, os graus de 

liberdade e os quadrados médios com suas respectivas significâncias, obtidos das 

análises de variância para o caráter produção de grãos (PG) com médias ajustadas 

para estande (ST), bem como, a média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ), a eficiência do 

látice (EL%) e coeficiente de variação experimental (CV%). 
 

Verifica-se a ocorrência de diferenças altamente significativas para o teste F 

( 0,01≤p ) para progênies nos cruzamentos C4 e C5, e diferenças significativas 

( 0,05≤p ) no cruzamento C6, o que indica haver uma ampla variabilidade para o caráter 

PG entre progênies F2:3. No entanto, nos cruzamentos C1, C2 e C3 não houve diferenças 

significativa para progênies, refletindo existir nessas populações uma menor 

variabilidade para esse caráter. 
 

O coeficiente de variação experimental (CV%), para o caráter PG, variou de 

18,78 (C2) a 25,02% (C5), o que evidencia uma boa precisão experimental, visto que 

esses valores são de magnitude menor comparado aos relatados por outros autores 

utilizando o mesmo tipo de parcela (SILVA, 2005; BARONA, 2007). 
 

As médias gerais das progênies F2:3 ( 3:2F ) foram elevadas em todos os 

cruzamentos, variando de 394,66 (C1) a 499,72 g.m-2 (C6). Isto corresponde a 

produtividades aproximadas de 4 a 5 t/ha e reflete os cuidados inicialmente tomados na 

seleção dos genitores para a formação das populações deste trabalho, isto é, linhagens 

elites (elevada produtividade) e adaptadas às condições edafoclimáticas onde foram 

conduzidas todas as etapas experimentais (EMBRAPA, 2005). 
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Tabela 3 - Análises de variância do delineamento em látice das progênies F2:3 de cada cruzamento (C1 a 
C6), eficiência do látice (EL%), média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) e coeficiente de variação 

(CV%), para o caráter produção de grãos (PG) com médias ajustadas para ST, em g.m-2 
 

QM 
FV GL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Repetições (R) 1 3.598,69 ns 58.251,38 * 343.344,09 ** 33.182,52 ns 5.115,50 ns 12.566,87 ns 

Blocos / R 18 13.906,04 ** 19.992,47 ** 30.650,42 ** 28.809,12 ** 39.111,72 ** 52.390,85 ** 

Progênies 99 5.873,91 ns 12.034,74 ns‡ 8.786,61 ns 16.638,18 ** 23.556,93 ** 15.620,28 * 

ST 1 34.569,03 * 12.606,01 ns 9.474,79 ns 6.299,31 ns 6.036,44 ns 7.049,76 ns 

Erro 80 5.679,97   8.494,83   7.871,64   8.567,19   13.832,11   9.830,76   

              
EL% - 114,31   113,04   134,92   127,15   119,52   156,41   

3:2F  - 394,66  490,85  442,54  467,84  469,98  499,72  

CV% - 19,10   18,78   20,05   19,78   25,02   19,84   
 

*, ** e ns: teste F significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente; 
ns‡ nível de probabilidade de significância (Pr>F) igual a 0,0534; e ST: estande (plantas.m-2). 

 

Nota-se também, que a eficiência do delineamento látice (EL%) em relação ao 

delineamento de blocos casualizados variou de 113,04 (C2) a 156,41% (C6), o que 

mostra a importância de haver considerado a possibilidade de existência de variação 

devido a blocos dentro de repetições na escolha do delineamento experimental, o que 

contribuiu para a melhoria da precisão experimental. 
 

O caráter PG é o de maior importância para o melhoramento genético, sendo 

também o mais complexo, com expressão decorrente de um conjunto de efeitos 

internos e externos à planta. Assim, buscando a posteriore obter estimativas mais 

precisas dos componentes de variância para esse caráter, realizaram-se análises de 

variância com as médias ajustadas para ST e também para o caráter número de dias 

para a maturação (DM), para evitar que esse último caráter viesse influenciar a 

variabilidade do caráter PG, visto que existe uma tendência de progênies mais tardias 

apresentarem maior produtividade. Segundo Kisha, Sneller e Diers (1997) uma 

segregação somente para os locos que afetam o caráter DM já poderia ser suficiente 

para produzir variabilidade no caráter PG. Devido a isso, na seleção dos genitores para 

a realização dos cruzamentos deste trabalho, evitou-se linhagens com ciclo tardio (141 

a 150 dias), assim como o cruzamento entre genitores que apresentam ciclos muito 

distintos, para evitar presença de uma segregação proeminente para o caráter DM. 
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Deste modo, na Tabela 4 encontram-se apresentados, para os seis cruzamentos, 

os graus de liberdade e os quadrados médios com suas respectivas significâncias, 

obtidos das análises de variância do caráter PG com médias ajustadas para ST e DM, 

assim como, a média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ), a eficiência do látice (EL%) e 

coeficiente de variação experimental (CV%). 
 

Pode-se observar que não houve alterações significativas nos valores de CV%, 

3:2F  e EL% em relações aqueles obtidos nas análises de variância sem o ajuste para o 

caráter DM (Tabela 3). Da mesma forma, verifica-se que ocorreram pequenas 

mudanças nos valores e significâncias dos quadrados médios, com alteração somente 

na significância do teste F do cruzamento C5, cuja significância foi reduzida ( 0,05≤p ). 

Assim, permanecem as mesmas discussões feitas anteriormente para cada 

cruzamento, demonstrando que a variação para o caráter DM não promoveu uma 

influência considerável sobre a variabilidade do caráter PG nas diferentes populações 

deste estudo. Portanto, com base nesses resultados, optou-se em dar prosseguimento 

às análises posteriores para o caráter PG, somente com os dados ajustados para 

estande (ST). 

 

Tabela 4 - Análises de variância do delineamento em látice das progênies F2:3 de cada cruzamento (C1 a 
C6), eficiência do látice (EL%), média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) e coeficiente de variação 

(CV%), para o caráter produção de grãos (PG) com médias ajustadas para ST e DM, em g.m-2 
 

QM 
FV GL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Repetições (R) 1 2.758,23 ns 54.803,93 * 321.646,05 ** 28.755,42 ns 4.932,49 ns 12.051,27 ns 

Blocos / R 18 13.905,75 ** 18.598,36 ** 30.995,23 ** 26.010,65 ** 37.730,27 ** 51.306,39 ** 

Progênies 99 5.869,65 ns 10.570,31 ns 8.960,12 ns 14.940,73 ** 22.210,02 * 14.396,20 * 

ST 1 34.093,42 * 13.775,70 ns 10.381,38 ns 3.418,35 ns 6.025,17 ns 7.048,59 ns 

DM 1 415,21 ns 5.237,26 ns 23.003,95 ns 6.569,82 ns 15,41 ns 0,01 ns 

Erro 79 5.746,61   8.536,06   7.680,10   8.592,47   14.007,00   9.955,20   

              
EL% - 114,17  110,96  137,53  122,68  117,95  154,45  

3:2F  - 394,66  490,85  442,54  467,84  469,98  499,72  

CV% - 19,21   18,82   19,80   19,81   25,18   19,97   
 

*, ** e ns: teste F significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente; 
ST: estande (plantas.m-2); e DM: número de dias para a maturação (dias). 
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4.1.2 ALTURA DAS PLANTAS NA MATURAÇÃO (AM) 

 

Na Tabela 5 encontram-se as análises de variância para o caráter altura das 

plantas na maturação (AM), bem como, a média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ), a 

eficiência do látice (EL%) e coeficiente de variação experimental (CV%), para os seis 

cruzamentos. 
 

Observa-se a ocorrência de diferenças altamente significativas pelo teste F 

( 0,01≤p ) para progênies em cinco cruzamentos (C1, C2, C4, C5 e C6) e diferenças 

significativas ( 0,05≤p ) em um cruzamento (C3), o que revela existir uma ampla 

variabilidade para o caráter AM entre progênies F2:3. 
 

O coeficiente de variação experimental (CV%), para o caráter AM, variou de 8,04 

(C4) a 9,03% (C6), evidenciando uma boa precisão experimental. Esses foram de 

magnitude similar aos valores encontrados por outros autores para o mesmo tipo de 

parcela (SILVA, 2005; BARONA, 2007). 
 

A média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) variou de 55,73 (C3) a 73,53 cm (C4), e a 

eficiência do delineamento látice (EL%) variou de 109,65 (C2) a 185,64% (C5),  

 

Tabela 5 - Análises de variância do delineamento em látice das progênies F2:3 de cada cruzamento (C1 a 
C6), eficiência do látice (EL%), média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) e coeficiente de variação 

(CV%), para o caráter altura das plantas na maturação (AM), em cm 
 

QM 
FV GL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Repetições (R) 1 33,62 ns 450,00 ** 1.142,42 ** 73,21 ns 81,92 ns 318,35 ** 

Blocos / R 18 85,39 ** 59,18 * 153,80 ** 195,12 ** 244,87 ** 233,33 ** 

Progenies 99 84,24 ** 92,11 ** 32,50 *‡ 225,02 ** 209,22 ** 84,97 ** 

Erro 81 36,28   28,08   22,56   34,97   33,49   36,86   

              
EL% - 112,82  109,65  178,15  159,48  185,64  170,76  

3:2F  - 67,58  63,74  55,73  73,53  70,44  67,25  

CV% - 8,91   8,31   8,52   8,04   8,22   9,03   
 

*, ** e ns: teste F significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente; e 
*‡ nível de probabilidade de significância (Pr>F) igual a 0,0449; 
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ressaltando a importância de ter considerado a variação devido a blocos dentro de 

repetições na escolha do delineamento experimental. 

 

 

4.1.3 NÚMERO DE DIAS PARA A MATURAÇÃO (DM) 

 

Na Tabela 6 encontram-se as análises de variância para o caráter número de 

dias para a maturação (DM), assim como, a média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ), a 

eficiência do látice (EL%) e coeficiente de variação experimental (CV%), para os seis 

cruzamentos. 
 

Verifica-se a ocorrência de diferenças altamente significativas pelo teste F 

( 0,01≤p ) para progênies em todos os cruzamentos, o que indica haver uma ampla 

variabilidade para o caráter DM entre progênies F2:3. 
 

O coeficiente de variação experimental (CV%), para o caráter DM, variou de 1,60 

(C1) a 2,76% (C4), o que evidencia uma boa precisão experimental. Esses foram de 

magnitude semelhante aos valores obtidos por outros autores para o mesmo tipo de 

parcela (SILVA, 2005; BARONA, 2007). 

 

Tabela 6 - Análises de variância do delineamento em látice das progênies F2:3 de cada cruzamento (C1 a 
C6), eficiência do látice (EL%), média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) e coeficiente de variação 

(CV%), para o caráter número de dias para maturação (DM), em dias 
 

QM 
FV GL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Repetições (R) 1 28,88 * 6,48 ns 259,92 ** 19,85 ns 44,18 * 28,13 ns 

Blocos / R 18 8,99 * 8,34 ns 14,24 ** 38,38 ** 12,47 * 7,44 ns 

Progênies 99 17,01 ** 42,06 ** 12,18 ** 155,11 ** 84,52 ** 125,58 ** 

Erro 81 4,94   8,46   6,23   17,80   6,84   7,87   

              
EL% - 106,18  100,00  111,93  110,27  106,23  100,06  

3:2F  - 138,99  148,58  138,35  153,02  157,76  153,28  

CV% - 1,60   1,96   1,80   2,76   1,66   1,83   
 

*, ** e ns: teste F significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente. 
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A média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) variou de 138,35 (C3) a 157,76 dias (C5), o 

que indica a existência de progênies precoces até tardias neste grupo de cruzamentos. 
 

A eficiência do delineamento látice (EL%) variou de 100,00 (C2) a 111,93% (C3), 

indicando a não ocorrência de uma elevada variação devido a blocos dentro de 

repetições. 

 

 

4.1.4 ALTURA DAS PLANTAS NO FLORESCIMENTO (AF) 

 

Na Tabela 7 encontram-se as análises de variância para o caráter altura das 

plantas no florescimento (AF), bem como, a média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ), a 

eficiência do látice (EL%) e coeficiente de variação experimental (CV%), para os seis 

cruzamentos. 
 

Observa-se a ocorrência de diferenças altamente significativas pelo teste F 

( 0,01≤p ) para progênies em todos os cruzamentos, o que indica haver uma ampla 

variabilidade para o caráter AF entre progênies F2:3. 

 

Tabela 7 - Análises de variância do delineamento em látice das progênies F2:3 de cada cruzamento (C1 a 
C6), eficiência do látice (EL%), média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) e coeficiente de variação 

(CV%), para o caráter altura das plantas no florescimento (AF), em cm 
 

QM 
FV GL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Repetições (R) 1 5,12 ns 21,13 ns 462,08 ** 21,78 ns 33,62 ns 63,85 ns 

Blocos / R 18 31,58 ** 37,11 ** 75,48 ** 62,47 ** 184,17 ** 99,28 ** 

Progenies 99 49,05 ** 58,70 ** 21,46 ** 152,48 ** 204,26 ** 76,82 ** 

Erro 81 13,91   12,54   9,30   18,97   19,73   28,69   

              
EL% - 111,74  121,06  197,85  125,77  216,39  128,17  

3:2F  - 40,42  38,72  37,50  48,82  46,95  44,65  

CV% - 9,23   9,15   8,13   8,92   9,46   12,00   
 

*, ** e ns: teste F significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente. 
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O coeficiente de variação experimental (CV%), para o caráter AF, variou de 8,13 

(C3) a 12,00% (C6), evidenciando uma boa precisão experimental. Esses valores foram 

similares aos obtidos por outros autores para o mesmo tipo de parcela (SILVA, 2005; 

BARONA, 2007). 
 

A média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) variou de 37,50 (C3) a 48,82 cm (C4), e a 

eficiência do delineamento látice (EL%) variou de 111,74 (C1) a 216,39% (C5), 

ressaltando a importância de ter considerado a variação devido a blocos dentro de 

repetições na escolha do delineamento experimental. 

 

 

4.1.5 NÚMERO DE DIAS PARA O FLORESCIMENTO (DF) 

 

Na Tabela 8 encontram-se as análises de variância para o caráter número de 

dias para o florescimento (DF), assim como, a média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ), a 

eficiência do látice (EL%) e coeficiente de variação experimental (CV%), para os seis 

cruzamentos. 
 

Verifica-se a ocorrência de diferenças altamente significativas pelo teste F 

( 0,01≤p ) para progênies em todos os cruzamentos, o que revela existir uma ampla 

variabilidade para o caráter DF entre progênies F2:3. 
 

O coeficiente de variação experimental (CV%), para o caráter DF, variou de 1,65 

(C5) a 2,29% (C2 e C6), o que evidencia uma boa precisão experimental. Esses valores 

foram de magnitude semelhante aos encontrados por outros autores para o mesmo tipo 

de parcela (SILVA, 2005; BARONA, 2007). 
 

A média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) variou de 60,02 (C2) a 64,24 dias (C5) 

entre os cruzamentos, e a eficiência do delineamento látice (EL%) variou de 101,18 (C1) 

a 115,59% (C6), indicando a não ocorrência de uma elevada variação devido a blocos 

dentro de repetições. 
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Tabela 8 - Análises de variância do delineamento em látice das progênies F2:3 de cada cruzamento (C1 a 
C6), eficiência do látice (EL%), média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) e coeficiente de variação 

(CV%), para o caráter número de dias para o florescimento (DF), em dias 
 

QM 
FV GL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Repetições (R) 1 8,00 * 0,18 ns 60,50 ** 1,28 ns 17,41 ** 1,28 ns 

Blocos / R 18 2,52 ns 2,90 ns 2,34 * 2,89 ns 1,69 ns 5,17 ** 

Progênies 99 9,13 ** 16,93 ** 3,12 ** 60,13 ** 70,15 ** 15,51 ** 

Erro 81 1,95   1,90   1,16   1,92   1,12   2,02   

              
EL% - 101,18  103,11  108,50  102,86  102,99  115,59  

3:2F  - 64,05  60,02  60,15  63,64  64,24  62,17  

CV% - 2,18   2,29   1,79   2,18   1,65   2,29   
 

*, ** e ns: teste F significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente. 

 

 

4.1.6 ACAMAMENTO (AC) 

 

Na Tabela 9 encontram-se as análises de variância para o caráter acamamento 

(AC) transformado por 1x + , bem como, a média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ), a 

eficiência do látice (EL%) e coeficiente de variação experimental (CV%), para os seis 

cruzamentos. 
 

Observa-se a ocorrência de diferenças altamente significativas pelo teste F 

( 0,01≤p ) para progênies em dois cruzamentos (C4 e C5), o que indica haver nessas 

populações, uma ampla variabilidade para o caráter AC entre progênies F2:3. No 

entanto, nos demais cruzamentos não houve diferenças significativas para progênies, 

revelando a não existência de variabilidade para esse caráter. 
 

O coeficiente de variação experimental (CV%), para o caráter AC, variou de 4,75 

(C3) a 11,72% (C4), evidenciando uma boa precisão experimental. Esses valores foram 

menores aos obtidos por outros autores para o mesmo tipo de parcela (SILVA, 2005; 

BARONA, 2007). 
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Tabela 9 - Análises de variância do delineamento em látice das progênies F2:3 de cada cruzamento (C1 a 
C6), eficiência do látice (EL%), média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) e coeficiente de variação 

(CV%), para o caráter acamamento (AC), transformado por 1x +  
 

QM 
FV GL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Repetições (R) 1 0,274924 ** 0,032327 * 0,040913 ** 0,102484 ns 0,033143 ns 0,000798 ns 

Blocos / R 18 0,032638 ns 0,008755 ns 0,007801 ns 0,111946 ** 0,129631 ** 0,045776 ** 

Progênies 99 0,032763 ns 0,008653 ns 0,004485 ns 0,081580 ** 0,059363 ** 0,021621 ns 

Erro 81 0,026155   0,006385   0,004621   0,033923   0,029129   0,020947   

              
EL% - 100,86  101,74  104,75  125,87  142,63  110,64  

3:2F  - 1,54  1,44  1,43  1,57  1,59  1,50  

CV% - 10,53   5,54   4,75   11,72   10,76   9,65   
 

*, ** e ns: teste F significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente. 

 

A média geral das progênies F2:3 ( 3:2F ) variou de 1,43 (C3) a 1,59 (C5), e a 

eficiência do delineamento látice (EL%) variou de 101,74 (C2) a 142,63 (C5), o que 

ressalta a importância de ter considerado a variação devido a blocos dentro de 

repetições na escolha do delineamento experimental. 

 

 

4.2 ANÁLISE DAS MÉDIAS 

 

Para cada cruzamento estão apresentados na Tabela 10 a média dos genitores 

( 1P  e 2P ), a média da progênie F2:3 superior ( 3(s):2F ), a média da progênie F2:3 inferior 

( 3(i):2F ) e a amplitude das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ), para todos os 

caracteres avaliados. 
 

Observa-se, que a maior e a menor média dos genitores ( 1P  e 2P ) entre todos os 

cruzamentos foram, respectivamente, 632,54 (C4) e 390,49 g.m-2 (C1) para o caráter 

produção de grãos (PG); 86,50 (C4) e 53,50 cm (C5) para o caráter altura das plantas na 

maturação (AM); 157,83 (C5) e 134,00 dias (C1) para o caráter número de dias para a 

maturação (DM); 64,00 (C4) e 40,83 cm (C3) para o caráter altura das plantas no  
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Tabela 10 - Média dos genitores ( 1P  e 2P ), média da progênie F2:3 superior (
3(s):2F ) e média da progênie 

F2:3 inferior ( 3(i):2F ) e a amplitude das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ), de cada 

cruzamento para todos os caracteres avaliados 

Cruzamento 
Caráter 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1P
 [1]

 431,63 564,09 535,19 632,54 616,15 507,29 

2P
 [2]

 390,49 561,31 438,12 426,69 424,99 481,30 

3(s):2F  563,98 657,33 685,17 742,29 815,40 812,13 

3(i):2F  259,60 288,67 266,47 228,42 148,30 121,76 

PG 

3:2F∆  304,38 368,66 418,70 513,87 667,10 690,37 

        
1P  68,67 65,33 53,83 86,50 85,83 81,50 

2P  64,33 69,17 63,83 56,17 53,50 59,17 

3(s):2F  88,00 81,50 71,50 103,50 103,00 80,50 

3(i):2F  49,00 44,00 44,50 47,00 42,00 44,17 

AM 

3:2F∆  39,00 37,50 27,00 56,50 61,00 36,34 

        
1P  137,83 139,83 134,83 157,00 157,83 154,00 

2P  134,00 148,00 137,67 135,00 145,00 142,00 

3(s):2F  145,00 161,00 143,50 167,00 169,00 165,00 

3(i):2F  130,00 139,00 130,00 135,00 137,00 135,00 

DM 

3:2F∆  15,00 22,00 13,50 32,00 32,00 30,00 

        
1P  43,50 39,33 40,83 64,00 62,00 58,50 

2P  41,00 43,00 41,83 41,50 43,17 45,50 

3(s):2F  54,50 55,00 47,00 80,00 78,00 62,50 

3(i):2F  27,00 28,00 29,50 34,00 28,00 28,50 

AF 

3:2F∆  27,50 27,00 17,50 46,00 50,00 34,00 

        
1P  63,67 60,50 59,00 71,00 71,00 64,00 

2P  64,00 59,00 59,00 59,00 64,50 64,00 

3(s):2F  69,00 69,00 64,00 79,00 78,00 71,00 

3(i):2F  59,00 56,00 59,00 59,00 56,00 57,50 

DF 

3:2F∆  10,00 13,00 5,00 20,00 22,00 13,50 

        
1P  1,41 1,47 1,41 1,71 1,62 1,52 

2P  1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,47 

3(s):2F  2,00 1,73 1,57 2,45 2,22 1,98 

3(i):2F  1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

AC 

3:2F∆  0,59 0,32 0,16 1,04 0,81 0,57 
 

PG: produção de grãos (g.m-2) com médias ajustadas para ST; AM: altura das plantas na maturação (cm); DM: número de dias para a maturação (dias); 
AF: altura das plantas no florescimento (cm); DF: número de dias para o florescimento (dias); e AC: acamamento (notas 1-5, transformado por 1x + ); 
[1] Genitores: IAC 12, FT 10 (Princesa), BRS 134, Emgopa 315 (Rio Vermelho), Emgopa 315 (Rio Vermelho) e MG/BR 46 (Conquista), respectivamente 
para C1, C2, C3, C4, C5 e C6; 
[2] Genitores: IAC 100, FT 14 (Piracema), Embrapa 62, BRS 134, Embrapa 60 e Embrapa 60, respectivamente para C1, C2, C3, C4, C5 e C6. 
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florescimento (AF); 71,00 (C4 e C5) e 59,00 dias (C2, C3 e C4) para o caráter número de 

dias para o florescimento (DF); e 1,71 (C4) e 1,41 (C1, C2, C3, C4 e C5) para o caráter 

acamamento (AC). 
 

Nota-se que, em ordem decrescente, os cruzamentos C4, C5 e C3 foram aqueles 

em que os genitores foram mais divergentes para o caráter PG. Fato semelhante 

observa-se nos cruzamentos C5, C4 e C6, para o caráter AM; nos cruzamentos C4, C5 e 

C6, para os caracteres DM e AF; nos cruzamentos C4, C5 e C2, para o caráter DF; e nos 

cruzamentos C4, C5 e C2/C6, para o caráter AC. Com isto, verifica-se que em geral as 

maiores divergências entre as médias dos genitores ocorreram nos cruzamentos C4, C5 

e C6, para os diferentes caracteres. 
 

Quanto às médias das progênies F2:3, superior ( 3(s):2F ) e inferior ( 3(i):2F ), observa-

se que os valores extremos entre todos os cruzamentos foram: 815,40 (C5) e 121,76 

g.m-2 (C6) para o caráter PG; 103,50 (C4) e 42,00 cm (C5) para o caráter AM; 169,00 (C5) 

e 130,00 dias (C1 e C3) para o caráter DM; 80,00 (C4) e 27,00 cm (C1) para o caráter AF; 

79,00 (C4) e 56,00 dias (C2 e C5) para o caráter DF; e 2,45 (C4) e 1,41 (C1, C2, C3, C4, C5 

e C6) para o caráter AC. 
 

Finalmente, verifica-se dentre os valores da amplitude das médias individuais 

das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ), que em ordem decrescente, os cruzamentos C6, C5 e C4, 

foram aqueles com os maiores valores de 3:2F∆  para o caráter PG. Fato semelhante 

ocorre com os cruzamentos C5, C4 e C1 para o caráter AM; com os cruzamentos C4, C5 e 

C6 para o caráter DM; com os cruzamentos C5, C4 e C6 para os caracteres AF e DF; e 

com os cruzamentos C4, C5 e C1 para o caráter AC. Portanto, verifica-se que, em geral, 

as maiores amplitudes das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ) foram 

observadas nos cruzamentos C4, C5 e C6, que são aqueles oriundos de genitores mais 

divergentes. 
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4.3 ESTIMATIVAS DA VARIÂNCIA GENÉTICA ENTRE PROGÊNIES F2:3 

 

Na Tabela 11 estão apresentadas as estimativas da variância genética entre 

progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ) para todos os caracteres avaliados neste trabalho, assim como os 

intervalos de confiança associados as mesmas. As estimativas da variância genética 

que apresentaram valores negativos foram consideradas nulas. 
 

Observa-se que os intervalos de confiança associados às estimativas de 

variância genética foram satisfatórios na maioria dos cruzamentos para todos os 

caracteres, o que implica em boas precisões das mesmas. Em poucos casos o intervalo 

de confiança foi elevado, como nos cruzamentos C1 e C3 para o caráter produção de 

grãos (PG) e nos cruzamentos C1, C2 e C6 para o caráter acamamento (AC). Entretanto, 

tais resultados são coerentes uma vez não houve significância para progênies nas 

análises de variância desses cruzamentos (Tabelas 3 e 9), ou seja, as estimativas da 

variância genética entre progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ) desses cruzamentos não diferiram 

estatisticamente de zero. 
 

Além disso, essas estimativas de variância genética entre progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ) 

provavelmente encontram-se livres do efeito de deriva genética, visto que se houve 

consentimento prévio de que boas estimativas de variância genética seriam obtidas 

utilizando um número elevado de progênies F2:3 ( ≅ 100), conforme ressaltam Gumber et 

al. (1999); e Kisha, Sneller e Diers (1997). 
 

Nota-se ainda que as três maiores estimativas da variância genética entre 

progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ), em ordem decrescente, referem-se aos cruzamentos C5, C4 e C6 

para os caracteres produção de grãos (PG) e altura das plantas no florescimento (AF); 

aos cruzamentos C4, C5 e C2 para os caracteres altura das plantas na maturação (AM) e 

acamamento (AC); aos cruzamentos C4, C6 e C5 para o caráter número de dias para a 

maturação (DM); e aos cruzamentos C5, C4 e C2 para o caráter número de dias para o 

florescimento (DF). Com isto, verifica-se que, no geral, as maiores estimativas da 

variância genética entre progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ) ocorreram nos cruzamentos C4, C5 e C6. 
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Tabela 11 - Estimativas da variância genética entre progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ) de cada cruzamento, com os 

respectivos limites superiores (LS) e inferiores (LI) dos intervalos de confiança associados às 
estimativas, para todos os caracteres avaliados 

 

Cruzamento 
Caráter 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
LS 98.740,50 10.646,84 465.836,05 8.825,31 13.249,72 9.647,80 

2
pσ̂  96,97 1.769,96 457,48 4.035,49 4.862,41 2.894,76 PG 

LI 19,30 689,64 91,06 2.304,07 2.500,31 1.369,56 

        
LS 45,04 51,39 24,10 136,82 126,88 45,18 

2
pσ̂  23,98 32,01 4,97 95,03 87,86 24,06 AM 

LI 14,87 21,85 2,06 69,86 64,46 14,92 

        
LS 9,57 24,90 6,51 97,02 54,00 81,16 

2
pσ̂  6,03 16,80 2,98 68,65 38,84 58,85 DM 

LI 4,15 12,10 1,70 51,15 29,28 44,64 

        
LS 27,72 34,47 11,42 94,81 129,15 41,70 

2
pσ̂  17,57 23,08 6,08 66,76 92,26 24,07 AF 

LI 12,13 16,54 3,77 49,56 69,22 15,66 

        
LS 5,37 10,60 1,70 39,68 46,82 9,61 

2
pσ̂  3,59 7,52 0,98 29,10 34,52 6,75 DF 

LI 2,58 5,61 0,64 22,26 26,51 5,00 

        
LS 0,1304996 0,0093621 -0,0000000 0,0435850 0,0315243 0,3429494 

2
pσ̂  0,0033040 0,0011338 -0,0000000 0,0238283 0,0151172 0,0003368 AC 

LI 0,0008957 0,0004070 -0,0000000 0,0150063 0,0088483 0,0000670 
 

PG: produção de grãos [(g.m-2)2] com médias ajustadas para ST; AM: altura das plantas na maturação [(cm)2]; DM: número de dias para a maturação 
[(dias)2]; AF: altura das plantas no florescimento [(cm)2]; DF: número de dias para o florescimento [(dias)2]; e AC: acamamento [(notas 1-5, 
transformado por 1x + )2]. 

 

 

4.4 ESTIMATIVAS DO COEFICIENTE DE HERDABILIDADE 

 

As estimativas do coeficiente de herdadilidade, no sentido amplo, entre médias 

de progênies F2:3 ( 2
X

ĥ ), para todos os caracteres avaliados neste trabalho, assim como 

os respectivos intervalos de confiança associados a essas estimativas, estão 

apresentados na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Estimativas do coeficiente de herdabilidade, no sentido amplo, entre médias de progênies F2:3 

( 2
X

ĥ ) de cada cruzamento, com os respectivos limites superiores (LS) e inferiores (LI) dos 

intervalos de confiança associados às estimativas, para todos os caracteres avaliados 
 

Cruzamento 
Caráter 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
LS 36,73 53,81 41,38 66,31 61,58 58,82 

2
X

ĥ  3,30 29,41 10,41 48,51 41,28 37,06 PG 

LI -46,39 -6,86 -35,63 22,05 11,11 4,72 

        
LS 71,77 80,01 54,50 89,81 89,51 71,57 

2
X

ĥ  56,94 69,51 30,58 84,46 83,99 56,62 AM 
LI 34,88 53,90 -4,97 76,50 75,80 34,40 

        
LS 80,95 86,81 66,48 92,48 94,69 95,89 

2
X

ĥ  70,94 79,88 48,86 88,52 91,90 93,73 DM 
LI 56,06 69,58 22,67 82,65 87,75 90,52 

        
LS 81,42 86,00 71,59 91,84 93,67 75,52 

2
X

ĥ  71,65 78,64 56,66 87,56 90,34 62,66 AF 
LI 57,13 67,71 34,46 81,19 85,39 43,53 

        
LS 86,04 92,66 75,56 97,90 98,95 91,47 

2
X

ĥ  78,70 88,80 62,71 96,80 98,41 86,98 DF 
LI 67,79 83,06 43,61 95,16 97,59 80,31 

        
LS 47,67 51,63 0,00 72,74 67,84 36,49 

2
X

ĥ  20,17 26,21 0,00 58,42 50,93 3,12 AC 
LI -20,72 -11,59 0,00 37,12 25,80 -46,51 

 

PG: produção de grãos com médias ajustadas para ST; AM: altura das plantas na maturação; DM: número de dias para a maturação; AF: altura das 
plantas no florescimento; DF: número de dias para o florescimento; e AC: acamamento (notas 1-5, transformado por 1x + ). 

 

Verifica-se que as precisões das estimativas do coeficiente de herdadilidade, no 

sentido amplo, entre médias de progênies F2:3 ( 2
X

ĥ ) foram satisfatórias para a maioria 

dos cruzamentos e em todos os caracteres, visto que essas apresentaram pequenos 

intervalos de confiança. Em somente poucos casos o intervalo de confiança foi grande, 

como nos cruzamentos C1, C2 e C3 para o caráter produção de grãos (PG), no 

cruzamento C3 para o caráter altura das plantas na maturação (AM) e nos cruzamentos 

C1, C2 e C6 para o caráter acamamento (AC). Esses resultados corroboram com os 

intervalos de confiança obtidos para as estimativas da variância genética entre 

progênies F2:3 (Tabela 11). 
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Observa-se ainda, na Tabela 12, que os três maiores valores de 2
X

ĥ , em ordem 

decrescente, corresponderam aos cruzamentos C4, C5 e C6 para o caráter produção de 

grãos (PG); aos cruzamentos C4, C5 e C2 para os caracteres altura das plantas na 

maturação (AM) e acamamento (AC); aos cruzamentos C6, C5 e C4 para o caráter 

número de dias para a maturação (DM); e aos cruzamentos C5, C4 e C2 para os 

caracteres altura das plantas no florescimento (AF) e número de dias para o 

florescimento (DF). Com isso, verifica-se novamente que, em geral, as maiores 

estimativas do coeficiente de herdadilidade no sentido amplo, entre médias de 

progênies F2:3 ( 2
X

ĥ ) ocorreram nos cruzamentos C4, C5 e C6, de maneira semelhante ao 

que ocorreu com as estimativas da variância genética entre progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ). 

 

Com esses resultados das estimativas do coeficiente de herdadilidade, no 

sentido amplo, entre médias de progênies F2:3 ( 2
X

ĥ ), pôde-se complementar as análises 

dos resultados e discussões apresentadas anteriormente (item 4.3) para as estimativas 

da variância genética entre progênies F2:3, confirmando que as mesmas tratam-se de 

estimativas de boa precisão na maioria dos casos. 

 

 

4.5 PROPORÇÃO ESPERADA DE LINHAGENS SUPERIORES 

 

A proporção esperada de linhagens superiores (PS) em relação à média dos 

respectivos genitores acrescido de 50 g.m-2, para o caráter produção de grãos (PG), 

encontra-se na Tabela 13 para todos os cruzamentos, considerando duas diferentes 

suposições: (i) grau médio de dominância ( gmd ) igual a zero, isto é, 0σ 2
D =  e (ii) grau 

médio de dominância ( gmd ) igual a 1, isto é, =
2
Dσ (1⁄2) 2

Aσ . A proporção esperada de 

linhagens superiores (PS) foi calculada somente para a produção de grãos (PG), visto 

que para esse caráter o objetivo do melhoramento genético é obter, por intermédio da 

seleção artificial, novas linhagens que sejam superiores a um determinado referencial. 
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Tabela 13 - Proporção esperada de linhagens superiores de cada cruzamento, para o caráter produção 
de grãos (PG), considerando duas suposições: (i) grau médio de dominância ( gmd ) igual a 

zero [ 0)(PS
=gmd

] e (ii) grau médio de dominância ( gmd ) igual a 1 [ )(PS 1=gmd
] 

 

Cruzamento 
Parâmetro 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

0)(PS
====gmd

 0,00 0,20 0,05 0,29 0,31 0,26 

1)(PS
====gmd

 0,00 0,19 0,04 0,28 0,30 0,24 

 

Primeiramente, observa-se que não houve diferenças consideráveis nas 

proporções esperadas de linhagens superiores (PS) entre as duas suposições 

consideradas. Desse modo, assumir como desprezível o componente da variância 

genética dominante, devido ao menor coeficiente a ele associado (1⁄4), é um 

procedimento válido em soja, que corrobora com o sugerido por Jinks e Pooni (1980). 
 

Entre os diferentes cruzamentos, houve uma considerável variabilidade na 

proporção esperada de linhagens superiores (PS) em ambas as suposições, variando 

de 0,00 (C1) a 0,31 (C5) ao considerar o grau médio de dominância ( gmd ) como igual a 

zero, e de 0,00 (C1) a 0,30 (C5), com o grau médio de dominância ( gmd ) igual a 1. 

Deste modo, verifica-se que há populações com diferentes potenciais para gerar 

linhagens homozigóticas transgressivas, sendo aquelas com maior potencial 

provenientes dos cruzamentos C5, C4 e C6, decrescente nesta ordem. Observa-se 

assim, que esses três cruzamentos são aqueles que apresentaram as maiores 

estimativas da variabilidade genética entre progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ) e, conseqüentemente os 

maiores coeficientes de herdabilidade ( 2
X

ĥ ) para o caráter PG. Portanto, as populações 

com maior variabilidade genética, também, são aquelas com maior potencial para gerar 

linhagens superiores. 
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4.6 PREDIÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA 

 

As correlações de Spearman [ ) (DG, Ŷr ] entre as distância genética (DG ) e os 

seguintes parâmetros ( Ŷ ): estimativas da variância genética entre progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ); 

amplitude das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ); e proporção esperada de 

linhagens superiores (PS ) para as duas suposições ( 0=gmd ) e ( 1=gmd ), encontram-

se na Tabela 14, assim como a eficiência de precisão da variabilidade genética 

[ )%σEP( 2
p

ˆ ], em percentagem, para todos os caracteres avaliados. 

 

As estimativas da distância genética por marcadores AFLP referem-se a uma 

amostra representativa, no entanto aleatória, do genoma. Assim, não se conhecem 

quais são as ligações existentes entre tais marcadores e os locos que controlam os 

caracteres agronômicos (KISHA; SNELLER; DIERS, 1997). No presente estudo, 

verifica-se que a distância genética estimada com base em marcadores AFLP (DG), 

pode ser considerada, com cautela, como um bom preditor da variância genética ( 2
pσ ) 

para os caracteres produção de grãos (PG), número de dias para maturação (DM) e 

altura das plantas no florescimento (AF), pois embora nenhuma das correlações para 

esses caracteres tenham sido significativas pelo teste t, a magnitude das mesmas não 

pode ser considerada desprezível, principalmente para o caráter PG, o mais relevante 

para o melhoramento genético desta espécie, que apresentou o maior valor (0,77). É 

importante lembrar, também, que a não significância das correlações deve-se ao 

pequeno número de graus de liberdade associado ao teste t. Também, tais evidências 

foram complementadas através da eficiência da predição (EP% ), que se refere à 

probabilidade de identificar as três populações com as maiores estimativas da variância 

genética entre progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ), através da seleção dos três cruzamentos (C4, C5 e 

C6) com maiores distâncias genéticas (DG ), de modo que para esses três caracteres 

(PG, DM e AF) a eficiência de predição da variabilidade genética [ )%σEP( 2
p

ˆ ] foi igual a 

100%. 
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Tabela 14 - Correlações de Spearman [ ) (DG, Ŷr ] entre a estimativa da distância genética por AFLP 

(DG ) e os demais parâmetros ( Ŷ ): estimativa da variância genética entre progênies F2:3 
( 2

pσ̂ ); amplitude das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ); e proporção esperada de 

linhagens superiores (PS ) para as duas suposições ( 0=gmd  e 1=gmd ) e eficiência de 

precisão da variabilidade genética [ )%σEP( 2
p

ˆ ], em percentagem 
 

Caráter 
Correlação 

PG AM DM AF DF AC 
)σ (DG, 2

p
ˆr  0,77 ns 0,37 ns 0,66 ns 0,66 ns 0,43 ns 0,41 ns 

)F ∆(DG, 3:2r  1,00 ** 0,09 ns 0,64 ns 0,60 ns 0,66 ns 0,26 ns 

)PS (DG, 0)( =gmdr  0,77 ns -  -  -  -  -  

)PS (DG, 1)( =gmdr  0,77 ns -  -  -  -  -  

       
)%σEP( 2

p
ˆ  100% 66,67% 100% 100% 66,67% 66,67% 

 

*, ** e ns: teste t significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente; 
PG: produção de grãos com médias ajustadas para ST; AM: altura das plantas na maturação; DM: número de dias para a maturação; AF: altura das 
plantas no florescimento; DF: número de dias para o florescimento; e AC: acamamento (transformado por 1x + ). 

 

No entanto, nos demais caracteres, como altura das plantas na maturação (AM), 

número de dias para o florescimento (DF) e acamamento (AC), as correlações foram 

ligeiramente inferiores (0,37; 0,43 e 0,41, respectivamente) e os valores da eficiência de 

predição da variabilidade genética [ )%σEP( 2
p

ˆ ], mais baixos (66,67%). Assim, a distância 

genética por AFLP (DG), não podem ser considerada um bom preditor da variância 

genética ( 2
pσ ) desses caracteres. 

 

Esses resultados são coerentes com os relatados por Bonato et al. (2006b), que 

tinham como objetivo predizer a variância genética aditiva de populações segregantes 

de soja através das estimativas das distâncias genéticas obtidas a partir dos mesmos 

marcadores AFLP usados neste trabalho. Os autores obtiveram correlações mais 

baixas, porém significativas para alguns caracteres. Para o caráter PG essa correlação 

foi igual a 0,21 e significativa ( 0,05≤p ); para o caráter AM, foi igual 0,22 e significativa 

( 0,05≤p ); para DM, igual a 0,42 e altamente significativa ( 0,01≤p ); para AF, igual a 

0,16 e não significativa; e para DF, igual a 0,35 e altamente significativa ( 0,01≤p ). 

 

Em outros estudos com soja e com os mesmos objetivos, porém utilizando 

marcadores moleculares diferentes, também foram obtidas correlações com magnitudes 

semelhantes ou inferiores às observadas neste estudo. Barroso et al. (2003), utilizando 
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marcadores RAPD, obtiveram uma correlação negativa e não significativa com a 

variância genética do caráter PG ( 0,04−=r ), e do caráter AM ( 0,37=r ). Do mesmo 

modo, Manjarrez-Sandoval et al. (1997a), avaliando cinco populações, observaram uma 

correlação não significativa, mas relativamente alta, entre as medidas de similaridade 

genética avaliados por RFLP e a variância genética para PG ( 0,58−=r ). Kisha, Sneller 

e Diers (1997) observaram que para cada caráter a magnitude da correlação entre a 

estimativa da variância genética e a estimativa da distância genética obtida por 

marcadores RFLP dependeu do conjunto de populações e das condições ambientais 

onde a variância genética foi estimada. Assim, os valores das correlações encontradas 

pelos autores apresentaram as seguintes variações: **0,890,50 ≤≤− r  para o caráter 

PG; *0,820,14 ≤≤− r  para o caráter AM; e 0,600,52 ≤≤− r  para o caráter DM, em que 

as significâncias referem-se à comparação das correlações com zero pelo teste t. 
 

Cabe ressaltar, porém, que comparativamente aos trabalhos citados 

anteriormente, o desenvolvimento do presente estudo apresenta diferenças relevantes. 

Primeiramente, a seleção de genitores foi realizada através de critérios pré-

estabelecidos tendo como base, principalmente, as distâncias genéticas pré-existentes 

por AFLP, seguido da adaptabilidade dos genitores às condições edafoclimáticas da 

área experimental, dos ciclos e dos rendimentos produtivos (cultivares modernos) dos 

genótipos candidatos. Assim, muito provavelmente esses critérios estariam presentes 

dentre aqueles adotados por um melhorista durante a seleção de genitores com base 

em distâncias genéticas, objetivando gerar populações segregantes adaptadas a uma 

região e com ampla variabilidade genética, o que aumentaria a eficiência na obtenção 

de linhagens superiores. No entanto, não somente nos trabalhos citados anteriormente 

para soja (BONATO et al., 2006b; BARROSO et al., 2003; MANJARREZ-SANDOVAL et 

al., 1997a), mas também em outros com espécies diferentes, não há uma seleção de 

genitores de igual modo a do presente estudo, ou seja, em geral marcadores 

moleculares são desenvolvidos para a estimação das distâncias genéticas entre 

genitores de populações pré-existentes (segregantes ou endogâmicas), para 

posteriormente, assim, relacioná-las com a variabilidade genética das mesmas. Desse 

modo, o desenvolvimento desses trabalhos possui um “sentido contrário” ao do atual, 



 77 

isto é, não há a realização de uma real seleção de genitores. Além disso, em alguns 

desses trabalhos, houve o emprego de genitores não adaptados nos cruzamentos, o 

que provavelmente, também pode promover efeitos, muitas vezes desconhecidos, nas 

estimativas dos parâmetros genéticos. 
 

Com relação à amplitude das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ), a 

correlação com as estimativas da distância genética por AFLP (DG ) foi significativa 

para o teste t para o caráter PG, além de ter atingido o valor máximo (1,00). Apesar do 

teste t dessas correlações não ter sido significativo para os demais caracteres, que 

pode ter sido conseqüência do número baixo de graus de liberdade, suas magnitudes 

não podem ser consideradas irrelevantes para os caracteres DM, AF e DF. Assim, 

pode-se considerar as estimativas da distância genética por AFLP (DG ) como um bom 

preditor da amplitude das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ) para os 

caracteres PG, DM, AF e DF. Entretanto, o mesmo não se aplica aos demais caracteres 

(AM e AC), devido aos baixos valores das correlações. 
 

As correlações entre as estimativas da distância genética por AFLP (DG ) e a 

proporção esperada de linhagens superiores (PS ) para o caráter PG, em ambas as 

suposições consideradas ( 0=gmd  e 1=gmd ), não foram significativas para o teste t; 

no entanto os valores foram consideráveis ( 0,77=r ), indicando que as predições do 

potencial das populações através das estimativas de distância genéticas obtidas por 

AFLP, com cautela, são confiáveis para esse caráter. Esses resultados foram inversos 

aos encontrados por Barroso et al. (2003), utilizando marcadores RAPD, em que 

obtiveram uma correlação negativa ( 0,75−=r ) e altamente significativa ( 0,01≤p ) entre 

as estimativas de distância genética e proporção esperada de linhagens superiores 

(PS ) para o caráter PG em soja. No entanto, diferentemente do estudo atual, o trabalho 

de Barroso et al. (2003), envolveu genótipos adaptados e não adaptados como 

genitores que, conforme já discutido, pode ter contribuído para mascarar os resultados. 
 

Pôde-se notar que houve uma complementaridade entre os resultados das 

correlações entre a distância genética e os diferentes parâmetros obtidos para cada 
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caráter. Isto porque populações com ampla variabilidade genética tendem a apresentar 

uma maior amplitude das médias das progênies, assim como uma maior proporção 

segregantes transgressivos. Portanto, os resultados observados nas correlações entre 

a amplitude das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ) e a proporção esperada 

de linhagens superiores (PS ); e as estimativas da distância genética (DG ), foram 

importantes para corroborar aquelas entre as estimativas da variância genética entre 

progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ) e as estimativas da distância genética (DG ), que são mais 

relevantes (Tabela 14). 
 

Finalmente, com o objetivo de gerar uma outra forma de visualizar a relação do 

aumento da distância genética entre os genitores (DG), nos seis cruzamentos (C1 a C6), 

com o comportamento dos diferentes parâmetros (variabilidade genética e amplitude 

das médias das progênies F2:3), construiu-se para o caráter de maior importância, isto é, 

produção de grãos (PG), histogramas das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F ), 

com classes de intervalos de 40 g.m-2, que corresponde a cerca de (0,4) Fσ , em que Fσ  

é o desvio padrão fenotípico médio entre progênies F2:3 dos seis cruzamentos (Figura 

1). Assim, através desses gráficos pode-se notar, de uma maneira mais aplicada, que o 

aumento da variabilidade genética e da amplitude das médias das progênies ocorreu no 

mesmo sentido em que os cruzamentos envolviam genitores mais distantes 

geneticamente (DG). Portanto, pode-se destacar a importância do uso dessas 

estimativas de distância genética por AFLP (DG) como um indicativo prévio do 

comportamento de uma população, o que possibilitaria uma maior eficiência dos 

programas de melhoramento genético. 
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Figura 1 - Histograma das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F ) dos seis cruzamentos (C1 a C6) 

para produção de grãos (PG) com médias ajustadas para estande (ST), em g.m-2 
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4.7 PREDIÇÃO DA HETEROSE 

 

Apesar da exploração do vigor híbrido não estar entre os objetivos dos 

programas de melhoramento genético de muitas espécies autógamas como, por 

exemplo, em soja, este trabalho procurou estudar a possibilidade de predição da 

heterose do caráter produção de grãos (PG), tanto em relação à média dos genitores 

( mgh ) como em relação ao genitor superior ( gsh ), através das estimativas da distância 

genética baseadas em marcadores AFLP (DG ), visto que o vigor híbrido é resultado da 

divergência genética entre os genitores associado à presença de dominância e/ou 

sobredominância ( gmd >0). 

 

Além disso, vale ressaltar que em soja existe uma dificuldade em se obter uma 

quantidade expressiva de sementes F1, visto que poucas sementes são obtidas de cada 

cruzamento, sendo esse um dos principais motivos da não existência de muitos estudos 

sobre heterose com o uso de sementes híbridas F1 e com parcelas maiores, que não 

seja plantas individuais (JANICK, 2001). No entanto, neste trabalho, por haver uma 

quantidade razoável de sementes F1, as avaliações das plantas F1 foram realizadas em 

parcelas experimentais constituídas de uma linha de 2,0 m de comprimento e com 

espaçamento de 0,5 m entre linhas, que possibilitou obter dados do caráter produção 

de grãos (PG) sob adequada densidade populacional e arranjo espacial. 
 

Na Tabela 15 estão apresentados para todos os cruzamentos, os graus de 

liberdade e os quadrados médios com suas respectivas significâncias, obtidos das 

análises de variância para o caráter produção de grãos (PG), assim como, a média do 

híbrido F1 ( 1F ), a média do genitor superior ( SP ), a média do genitor inferior ( iP ) e o 

coeficiente de variação experimental (CV%). Nessas análises não houve necessidade 

de ajuste das médias para estande (ST), uma vez que não ocorreu variação nesses 

experimentos para esse caráter, ou seja, todas as parcelas possuíam o mesmo número 

de plantas, igual a 30. 
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Tabela 15 - Análise de variância de cada cruzamento em delineamento em blocos ao acaso, média do 
híbrido F1 ( 1F ), média do genitor superior ( SP ), média do genitor inferior ( iP ) e coeficiente de 

variação (CV%), para o caráter produção de grãos (PG), em g.m-2 
 

QM 
FV GL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Repetições (R) 3 717,50 ns 4.456,06 ns 6.944,90 ns 2.515,46 ns 2.984,59 ns 4.707,16 ns 

Tratamentos 2 10.755,26 ns 1.940,11 ns 13.071,81 ns 105.041,90 ** 121.073,36 ** 114.312,97 ** 

Erro 6 3.509,63   8.985,04   5.642,13   6.021,86   5.814,20   9.111,58   

              

1F  - 468,18 a 593,43 a 613,41 a 731,49 a 750,05 a 806,61 a 

SP
 [1]

 - 385,22 a 566,93 a 615,53 a 664,45 a 559,78 b 533,11 b 

iP
 [2]

 - 372,81 a 549,71 a 515,47 a 423,36 b 402,62 b 497,72 b 

CV% - 14,49   16,63   12,92   12,80   13,36   15,58   
 

*, ** e ns: teste F significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente; 
a e b: teste de Tukey - médias seguidas de letras distintas são diferentes ao nível de 5%; 
[1] Genitores: IAC 12, FT 10 (Princesa), Embrapa 62, Emgopa 315 (Rio Vermelho), Emgopa 315 (Rio Vermelho) e Embrapa 60, respectivamente, para 
C1, C2, C3, C4, C5 e C6; 
[2] Genitores: IAC 100, FT 14 (Piracema), BRS 134, BRS 134, Embrapa 60 e MG/BR 46 (Conquista), respectivamente, para C1, C2, C3, C4, C5 e C6; 

 

O coeficiente de variação experimental (CV%), variou de 12,80 (C4) a 16,63% 

(C2), evidenciando uma ótima precisão experimental. Esses valores foram baixos  

comparados àqueles obtidos por outros autores para este mesmo tipo de parcela 

(SILVA, 2005; BARONA, 2007). 
 

Não se detectou diferenças significativas para o teste F para tratamentos nos 

cruzamentos C1, C2 e C3. No entanto, houve diferenças altamente significativas 

( 0,01≤p ) para tratamentos nos cruzamentos C4, C5 e C6, as quais foram 

complementadas pelas diferenças significativas pelo teste de Tukey entre a média do 

híbrido F1 ( 1F ) e a média de pelo menos um dos respectivos genitores (Tabela 15). 

 

A média do híbrido F1 ( 1F ) foi elevada em todos os cruzamentos, e variou de 

468,18 (C1) a 806,61 g.m-2 (C6). Através da análise comparativa das médias pelo teste 

de Tukey, pode-se notar, partindo do cruzamento C1 em direção ao cruzamento C6, que 

a diferença da média do híbrido F1 ( 1F ) em relação à média dos genitores ( SP  e iP ) 

ampliou-se gradativamente, isto é, nos cruzamentos C1, C2 e C3 a média do híbrido F1 

( 1F ) não diferiu significativamente da média dos genitores ( SP  e iP ); no cruzamento C4 a 

média do híbrido F1 ( 1F ) diferiu significativamente da média do genitor inferior ( iP ); e 
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nos cruzamentos C5 e C6 a média do híbrido F1 ( 1F ) diferiu significativamente da média 

de ambos os genitores ( SP  e iP ). 

 

Na Tabela 16, estão apresentados para o caráter produção de grãos (PG), a 

heterose, em percentagem, tanto em relação à média dos genitores ( mgh ) como em 

relação ao genitor superior ( gsh ), para todos os cruzamentos, bem como, suas 

correlações com as estimativas da distância genética baseadas em marcadores AFLP 

[ h) (DG,r ]. 

 

Entre os diferentes cruzamentos, houve uma considerável variação nos valores 

da heterose para ambas as relações, variando de 6,29 (C2) a 56,50% (C6) em relação à 

média dos genitores ( mgh ); e de -0,34 (C3) a 51,30% (C6) em relação ao genitor superior 

( gsh ), indicando a ocorrência de grandes diferenças quanto à divergência genética entre 

os genitores. Esses valores foram coerentes aos encontrados em outros estudos, em 

que os valores de heterose para o caráter produção de grãos (PG), obtidos através da 

 

Tabela 16 - Estimativas da distância genética por AFLP (DG); estimativas da heterose, em percentagem, 
em relação à média dos genitores ( mgh ), e em relação ao genitor superior ( gsh ); correlações 

de Spearman [ h) (DG,r ]; e a eficiência de precisão da heterose [EP(h)% ], em percentagem, 
para todos os caracteres avaliados 

 

Cruzamento DG  mgh  gsh  

C1 0,128 23,53   21,54   

C2 0,161 6,29  4,67  

C3 0,203 8,47  -0,34  

C4 0,439 34,49  10,09  

C5 0,640 55,87  33,99  

C6 0,656 56,50   51,30   

      
h) (DG,r  - 0,83 * 0,60 ns 

    
EP(h)%  - 100% 66,67% 

 

*, ** e ns: teste t significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente. 
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avaliação de plantas individuais F1 (g.planta-1), variaram de 14 a 46% para heterose em 

relação à média dos genitores e, de 4 a 34% para heterose em relação ao genitor 

superior (JANICK, 2001). Burton e Brownie (2006), avaliando dois cruzamentos 

biparentais em soja, encontraram valores de heterose de 5% e 16% em relação ao 

genitor superior, através da avaliação de plantas F1 em parcelas constituídas de uma 

linha de 5,8 m de comprimento e espaçadas de 0,96 m. 
 

Nota-se que as distâncias genéticas estimadas com base em marcadores AFLP 

(BONATO et al., 2006a), podem ser consideradas como um bom preditor da heterose 

do caráter PG, tanto em relação à média dos genitores ( mgh ) como em relação ao 

genitor superior ( gsh ), pois os valores das correlações com as estimativas da distância 

genética por AFLP (DG ) foram altas, sendo 0,83 e 0,60, respectivamente, além de que, 

para mgh  essa correlação foi significativa ( 0,05≤p ) pelo teste t (Tabela 16) Também, 

tais evidências foram confirmadas através da eficiência da precisão da heterose 

[EP(h)%], em percentagem, a qual se refere à probabilidade de identificar os três 

cruzamentos com maiores heteroses, através da seleção dos três cruzamentos (C4, C5 e 

C6) com maiores distâncias genéticas por AFLP (DG ). Para o caráter em consideração 

(PG) as eficiências da predição da heterose [EP(h)%], em relação à média dos 

genitores ( mgh ) e em relação ao genitor superior ( gsh ), foram iguais a 100 e 66,67%, 

respectivamente. Portanto, nota-se que a escolha dos cruzamentos biparentais através 

dos valores de DG  seria eficiente para predizer a heterose para o caráter de maior 

relevância no melhoramento genético de soja, ou seja, a produção de grãos (PG). 
 

Os resultados encontrados neste estudo foram diferentes daqueles relatados em 

outros trabalhos em soja que tiveram o mesmo objetivo, porém com a utilização de 

marcadores moleculares diferentes. Manjarrez-Sandoval et al. (1997b) utilizando três 

conjuntos de populações F2 em soja, encontram heteroses em relação à média dos 

genitores, inferiores ou com magnitudes semelhantes às obtidas no presente estudo, as 

quais foram iguais a 7,9, 4,5 e 7,9% para o caráter produção de grãos (PG). Além disso, 

as correlações entre as estimativas de similaridade genética a partir de RFLP e a 

heterose para o caráter produção de grãos (PG) variaram com o local e o ano de 
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avaliação. Também utilizando marcadores RFLP, Cerna et al. (1997) avaliaram 48 

híbridos F1 em soja, divididos em dois conjuntos de grupos de maturação (Grupo II e III), 

em que cada conjunto era constituído de 24 híbridos F1 derivados do cruzamento 

biparental entre 21 genitores. Observaram correlações baixas e não significativas entre 

as estimativas da distância genética e a heterose para o caráter produção de grãos 

(PG), tanto em relação à média dos genitores ( 0,08=r ) como em relação ao genitor 

superior ( 0,18−=r ). Em ambos os trabalhos os autores concluíram que a divergência 

observada por marcadores RFLP não está associada com a expressão da heterose do 

caráter produção de grãos em soja. 
 

Com relação a estudos em outras espécies autógamas e com uso de 

marcadores moleculares AFLP, os resultados também foram diferentes dos observados 

neste trabalho. Lorencetti et al. (2006), em aveia, não obtiveram correlação significativa 

entre distância genética e heterose para o caráter produção de grãos ( 0,44=r  e 

0,28=r , respectivamente para heterose em relação à média dos genitores e, em 

relação ao genitor superior), de forma que os autores concluíram que as distâncias 

genéticas obtidas por AFLP não foram capazes de predizer a heterose para o caráter 

produção de grãos. 

 

 

4.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A variância genética das populações para todos os caracteres avaliados - 

produção de grãos (PG), altura das plantas na maturação (AM), número de dias para a 

maturação (DM), altura das plantas no florescimento (AF), número de dias para o 

florescimento (DF) e acamamento (AC) - é resultante da segregação simultânea de 

muitos locos que afetam os mesmos. Então, espera-se que uma maior distância 

genética entre os genitores resulte em populações com maior quantidade de locos 

segregantes e, assim, uma maior variabilidade genética. 
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Neste estudo, encontraram-se correlações positivas entre as estimativas da 

distância genética por AFLP (DG ) e as estimativas da variância genética ( 2
pσ̂ ) para 

todos os caracteres. Observou-se uma tendência do aumento de variância genética das 

populações no mesmo sentido do aumento da distância genética por AFLP entre os 

genitores. No entanto, essas evidências somente foram proeminentes para os 

caracteres DM, AF e PG, que apresentaram os melhores valores para essa correlação 

(0,66, 0,66 e 0,77, respectivamente). Para esses caracteres, entre os quais está o 

caráter de maior importância, isto é, a produção de grãos (PG), essas relações também 

foram confirmadas através de correlações entre a estimativa da distância genética por 

AFLP (DG ) com outros parâmetros que refletem a variabilidade genética das 

populações, ou seja, a amplitude das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ) e a 

proporção esperada de linhagens superiores (PS). Os valores das correlações com 

esses parâmetros foram positivos e satisfatórios, principalmente para o caráter PG. 
 

Considerando somente o caráter de maior importância para o melhoramento de 

soja, isto é, a produção de grãos (PG), os resultados indicam que os melhoristas 

poderiam utilizar as estimativas de distância genética por AFLP (DG ) para escolher 

aqueles cruzamentos com as maiores distâncias genéticas entre todas as possíveis 

combinações de genitores. Assim, para testar se essa seleção poderia proporcionar 

populações com maior variabilidade genética, subdividiu as mesmas em dois grupos: (i) 

aquelas provenientes dos três cruzamentos com os menores valores de DG  entre os 

genitores (C1, C2 e C3); e (ii) aquelas provenientes dos três cruzamentos com os 

maiores valores de DG  (C4, C5 e C6). Com isto, pôde-se observar que a variância 

genética média do grupo dos cruzamentos com maiores valores de DG  foi cerca de 5,0 

vezes maior que a do grupo dos cruzamentos com menores valores de DG  (Tabela 

10). 
 

Com relação à heterose do caráter PG, observa-se que a distância genética 

estimada com base em marcadores AFLP (DG ) foi um bom preditor do vigor híbrido da 

geração F1, pois tanto em relação à média dos genitores ( mgh ) como em relação ao 

genitor superior ( gsh ), os valores das correlações foram altos (0,83* e 0,60, 
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respectivamente). Para testar se a seleção através das estimativas da distância 

genética por AFLP (DG ) poderia gerar híbridos com maior heterose, subdividiu-se os 

cruzamentos em dois grupos, ou seja: (i) os três cruzamentos com os menores valores 

de DG  entre os genitores (C1, C2 e C3); e (ii) os três cruzamentos com os maiores 

valores de DG  (C4, C5 e C6). Com isto, pode-se verificar que a média da heterose em 

relação à média dos genitores ( mgh ) no grupo dos cruzamentos com maiores DG  foi 

cerca de 3,8 vezes maior que a média da heterose do grupo de cruzamentos com 

menores DG ; e, também, que a média da heterose em relação ao genitor superior ( gsh ) 

no grupo dos cruzamentos com maiores DG  foi cerca de 3,6 vezes maior que a média 

de heterose do grupo dos cruzamentos com menores DG . 

 

Existem explicações para a ocorrência de correlações positivas e consideráveis 

entre a estimativa da distância genética por AFLP (DG ) e a estimativa da variância 

genética ( 2
pσ̂ ), obtidas principalmente para os caracteres DM, AF e PG, bem como com 

a heterose para o caráter PG ( mgh  e gsh ). 

 

Em primeiro lugar, é inerente a dificuldade de obter boas estimativas da variância 

genética ( 2
pσ̂ ) em avaliações de campo; porém as obtidas no presente estudo 

apresentaram boa precisão, uma vez que os intervalos de confiança associados às 

mesmas foram, na grande maioria, pequenos e, quando elevados, foram coerentes com 

os resultados observados no teste F para progênies, que indicaram que variâncias 

genéticas não diferiram de zero. 
 

Em segundo lugar, as estimativas da distância genética (DG ) obtidas com base 

nos dados de coeficientes de similaridade genética produzidos por Bonato et al. (2006a) 

pelo uso da técnica de AFLP (amplified fragment length polymorphism), poderiam 

apresentar viés em função da distribuição desigual dos locos do marcador pelo genoma 

dentro da região acessada pela técnica. Ou seja, pode ocorrer dessas regiões 

acessadas pelo marcador não estarem sendo amostradas do mesmo modo, podendo 

ocorrer regiões com uma maior concentração de locos que outras (GUMBER et al., 

1999). No entanto, as estimativas da distância genética (DG ) foram satisfatórias, pois 
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segundo Bonato et al. (2006a), os níveis de polimorfismo encontrados foram 

considerados adequados, possibilitando a distinção entre os genótipos com base na 

similaridade genética, levando em consideração que o estudo utilizou apenas cultivares 

adaptados de Glycine max (L.) Merrill. 
 

Em terceiro, deve-se considerar o conhecimento do real desequilíbrio de ligação 

existente entre os QTL’s (quantitative traits loci) que contribuem para a variância 

genética do caráter e os locos do marcador utilizado para estimação das distâncias 

genéticas entre os genitores. Assim, parte dos locos amostrados pelos marcadores para 

obtenção das distâncias genéticas por AFLP podem estar ligados a alguns QTL’s que 

afetam o caráter, assim como parte dos QTL’s que contribuem para a variância genética 

do caráter podem estar ligados a certos locos do marcador. Em ambos os casos, isto 

promove o aumento da associação entre a distância genética obtida com o marcador e 

o desempenho do híbrido, bem como com a variância genética (BERNARDO et al. 

1992). 
 

Finalmente, a última explicação está relacionada à variação na magnitude dos 

efeitos gênicos dos diferentes QTL’s que afetam o caráter, ou seja, é provável que os 

diferentes QTL’s que controlam um determinado caráter apresentem efeitos diferentes 

e/ou que existem QTL’s em desequilíbrio de ligação, fazendo com que as regiões do 

genoma possuam diferentes pesos na expressão do caráter (CHARCOSSET e 

ESSIOUX, 1994). 
 

Portanto, para o caráter produção de grãos (PG), por ter sido verificado neste 

trabalho uma correlação considerável entre a estimativa da distância genética por AFLP 

(DG ) com os seguintes parâmetros avaliados: estimativa da variância genética entre 

progênies F2:3 ( 2
pσ̂ ); amplitude das médias individuais das progênies F2:3 ( 3:2F∆ ); 

proporção esperada de linhagens superiores (PS); e heterose ( mgh e gsh ); pode-se 

considerar, com relação as duas última explicações anteriores, haver um número 

significativo de QTL’s e/ou mesmo poucos QTL’s com maior peso na expressão do 

caráter, em desequilíbrio de ligação com os locos do marcador molecular utilizado neste 
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estudo, ou seja, a maioria desses locos estariam localizados em regiões do genoma 

importantes para expressão do caráter em apreço. 
 

Finalmente, com base nos resultados do presente trabalho, principalmente para o 

caráter de maior relevância para o melhoramento genético de soja, isto é, produção de 

grãos (PG), parece adequado o uso destas estimativas de distância genética por 

marcadores AFLP (DG) para predizer a potencialidade de populações e, 

conseqüentemente, sua aplicação como um dos critérios para seleção de genitores 

quando se objetiva gerar populações segregantes de genótipos possivelmente 

adaptados a uma região e com ampla variabilidade genética. Pelo fato das estimativas 

de distância genética obtida por marcadores moleculares fornecer uma informação 

imediata, que não depende da realização de experimentos no campo e da época do 

ano, a utilização das mesmas parece ser fundamental para promover aumento da 

eficiência dos programas de melhoramento genético de soja no Brasil, evitando tanto a 

geração de populações não promissoras como, também, permitindo o melhor 

direcionamento da aplicação dos recursos em populações com maior potencial para 

obtenção de linhagens superiores. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem apontar as seguintes 

conclusões: 
 

[1] Para genitores adaptados a uma mesma condição edafoclimática, existe 

correlação entre as estimativas de distância genética obtidas com marcadores 

AFLP e as variâncias genéticas liberadas em cruzamentos biparentais. 
 

[2] Recomenda-se o uso destas estimativas de distância genética por AFLP como 

um dos critérios para seleção de genitores para cruzamentos em soja, para o 

aumento da eficiência dos programas de melhoramento na condução das 

populações. 
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