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RESUMO 
 

Epistasia e interação epistasia por locais para a produção de grãos em soja 

 

 

Nos programas de melhoramentos de soja as progênies endogâmicas são 
frequentemente avaliadas como possíveis cultivares. O estudo da estrutura da variação 
genética entre progênies de diferentes gerações de autofecundação depende da ação 
dos locos envolvidos e da variação do caráter sob estudo. Em soja o caráter produção 
de grãos (PG) é considerado o de maior importância econômica e destaca-se por 
apresentar herança quantitativa e ser altamente influenciada pelo ambiente. As 
estratégias de seleção utilizadas para o desenvolvimento de cultivares em soja 
poderiam ser otimizadas através do estudo da importância relativa dos componentes de 
variância, particularmente a proporção de variação devida à interação não alélica 
(epistasia). Com o objetivo de estudar a variação epistática e sua interação com 
ambientes (locais) para a produção de grãos em soja utilizou-se o delineamento “Triple 
Test Cross Modificado” (TTC) de JINKS, PERKINS e BREESE (1969). Uma amostra de 
32 linhagens (Pi) derivadas de um cruzamento biparental foi cruzada com duas 
linhagens divergentes (L1 e L2) contrastantes para PG, derivadas da mesma população 
(testadores). Os experimentos de avaliação foram conduzidos no ano agrícola de 
2006/2007 em dois locais (Piraciacaba e Anhembi) em delineamentos em látice triplo 10 
x 10. Os tratamentos correspondiam aos 32 cruzamentos Pi x L1, 32 cruzamentos Pi x 
L2, 34 linhas puras (32 Pi + 2 testadores) e duas testemunhas comerciais. De acordo 
com a metodologia utilizada foram estudados os contrastes ( i2i1i PLL −+ ) para avaliar a 
ocorrência de epistasia.  Os resultados das análises individuais mostraram que a 
epistasia afetou a expressão da produção de grãos em ambos os locais. A análise 
conjunta permitiu detectar significância para locais, epistasia e interação epistasia por 
locais, indicando que a produção de grãos em soja é afetada pela interação não alélica 
(epistasia) e que esta não é consistente entre locais. O estudo do contraste 
( i2i1i PLL −+ ) das médias individuais nas análises por local e na análise conjunta 
indicou haver contribuição diferencial dos genótipos para a epistasia. Os resultados 
gerais indicam que a epistasia pode ser um componente importante para a expressão 
da produção de grãos de soja e, consequentemente, esta deveria ser incluída nos 
modelos para a decomposição dos componentes da variância genética.  
 

Palavras-chave: Soja; Triple Test Cross; TTC; Epistasia; Interação Epistasia x Locais 
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SUMMARY 
 

Epistasis and epistasis by location interaction for grain yield in soybean 

 

 

In soybean breeding programs the selfing progenies are generally evaluated as 
possible cultivars. The study of the structure of the genetic variation among progenies in 
different generations of selfing depends upon the action of the loci involved and the 
variability of the trait under study. In soybeans, grain yield is the most important trait and 
it is characterized by a quantitative inheritance and highly influenced by the environment. 
The selection strategies used for the development of soybean cultivars could be 
optimized through the study of the relative importance of the variance components, in 
particular the proportion of the non-allelic interaction component (epistasis). In order to 
study the epistatic variation and its interaction with locations for grain yield in soybeans 
the “Modified Triple Test Cross” (TTC) method (JINKS, PERKINS e BREESE, 1969) was 
used. A sample of 32 inbred lines (Pi) derived from a single cross were crossed with two 
divergent inbred lines (L1 e L2) of the same population (testers). The experiments were 
carried out in the 2006/2007 growing season in two locations (Piracicaba and Anhembi) 
in a 10x10 triple lattice design. Entries consisted of the 32 Pi x L1 crosses, 32 Pi x L2 
crosses, 34 lines (Pi + 2 testers) and 2 commercial checks. Following the methodology, 
the contrasts ( i2i1i PLL −+ ) were studied in order to evaluate the occurrence of epistasis. 
General results showed that epistasis affected grain yield in soybeans in both locations. 
Significance for locations, epistasis and epistais by locations interactions were also 
detected in the joint analysis of variance, indicating that grain yield in soybeans is 
affected by the non-allelic interaction (epistasis) and that the epistasis is not consistent in 
different locations. A study of the contrast ( i2i1i PLL −+ ) of individual means for each 
location and in the joint analyses indicated the occurrence of differential contribution of 
the genotypes for the epistasis.  General results had demonstrated that epistasis could 
be an important component for the expression of grain yield in soybeans and 
consequently it should be included in the model for the partition of the genetic 
components of variance.  
 

Keywords: Soybean; Triple Test Cross; TTC; Epistasis; Epistasis by Location 

Interaction 

 

 



 8 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos programas de melhoramentos de soja as progênies endogâmicas são 

freqüentemente produzidas e avaliadas como possíveis cultivares. O estudo da estrutura 

da variação genética entre progênies em diferentes gerações de autofecundação 

depende da ação dos locos envolvidos e da variação do caráter sob estudo. 

 

As maiorias dos caracteres de importância econômica nas diferentes espécies, 

são do tipo quantitativo, em que os estudos genéticos desses caracteres são realizados 

adotando o modelo básico que define o valor fenotípico como o resultado do efeito do 

genótipo sob a influência do ambiente. Conseqüentemente, a variação genotípica e a 

variação atribuída aos desvios do ambiente constituem os componentes da variação 

fenotípica. Segundo ALLARD (1971), o primeiro trabalho sob variação genética foi 

realizado pelo biólogo JOHANNSEN, que demonstrou que a variação fenotípica, 

observável, resulta da ação conjunta da variação genética e da variação ambiental. 

 

Segundo CRUZ (2005), quando se avalia um conjunto de genótipos em vários 

ambientes, deve-se considerar um efeito adicional na expressão do fenótipo dado pela 

interação genótipos por ambientes. RAMALHO et al. (2000) explicaram que o efeito 

ambiental sempre se apresenta como um fator de incerteza na estimativa dos 

parâmetros genéticos. Uma forma de detectar a interação genótipo x ambiente é através 

da utilização de delineamentos biométricos apropriados, repetidos em diferentes 

ambientes, o que permite a estimação da variabilidade devida aos efeitos ambientais e 

suas interações e a maximização da correlação entre genótipo e fenótipo. 

 

Com o desenvolvimento da genética quantitativa, conseguiu-se compreender 

melhor o componente genotípico da variação fenotípica, o qual resulta da ação e da 

interação entre os alelos do mesmo loco ou de locos diferentes. A primeira 

decomposição da variância genética foi feita por FISHER, quando demonstrou que ela 

contem três componentes: (a) a variância aditiva, devida aos efeitos médios dos elelos; 
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(b) a variância dominante, devida as interações entre alelos do mesmo loco; e (c) a 

variância epistática, oriunda das interações entre alelos de locos distintos. 

 

Segundo BERNARDO (2002) os efeitos epistáticos existem quando a soma dos 

efeitos individuais dos locos são maiores ou menores que o efeito total dos mesmos, isto 

é, que o total não é igual a soma das partes. No melhoramento de espécies autógamas, 

que visa à obtenção de linhas puras superiores, possivelmente os efeitos epistáticos 

mais importantes seria o de tipo i (aditivo x aditivo), já que as populações são formadas 

somente por genótipos homozigóticos. Porém, geralmente nas espécies alógamas o 

objetivo é desenvolver populações heterozigóticas, e então diferentes efeitos epistáticos 

são importantes, pois cada genótipo presente na população possui combinações de 

genes em homozigose e em heterozigose. Este autor relata ainda que a falta de 

variância epistática indica que os locos atuam de acordo com um modelo aditivo-

dominante. A falta das variâncias dominante e epistática indicam que os locos atuam 

segundo um modelo somente aditivo. Entretanto, quando a variância aditiva, dominante 

e epistática estão presentes, não é possível estimar adequadamente as magnitudes 

relativas destes parâmetros, utilizando modelos biométricos convencionais. 

 

O delineamento “Triple Test Cross” (TTC) é uma extensão do Delineamento III da 

Carolina do Norte, em que não somente possibilita obter estimativas da variância aditiva 

e dominante, como também da variância epistática, (KEARSEY e JINKS, 1968; JINKS, 

PERKINS E BREESE, 1969; e KETATA et al., 1976). HALLAUER e MIRANDA FILHO 

(1988) analisaram os modelos antes propostos e notaram que eles permitem estimar os 

componentes da variância genotípica com eficiência, visto que existem equações 

suficientes para estimar as variâncias, até mesmo as de pequena ordem. 

 

A importância da epistasia tem sido demonstrada em caracteres qualitativos e 

quantitativos, utilizando os distintos métodos do TTC, em espécies alógamas e 

autógamas, como milho, trigo, arroz, tomate e soja. Em soja, pórem, existem poucos 

trabalhos sobre variância epistática. O objetivo deste trabalho foi estudar a variância 

epistática para produção de grãos em soja e sua interação com locais. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

 

2.1.1 Epistasia 

 

 

O primeiro relato sobre epistasia foi feito por um geneticista (BETESON, 1907), 

para definir a interação entre fatores genéticos. A epistasia se refere à interação entre 

os alelos de locos diferentes que resultam em valores fenotípicos não preditos pela 

soma de efeitos individuais dos locos, ou seja, trata-se de uma forma da ação que não é 

explicada por um modelo aditivo-dominante. 

 

As interações epistáticas mais simples são as duplicadas e complementares. As 

interações duplicadas ocorrem quando dois ou mais locos executam a mesma função. 

Se pelo menos um dos locos estiver presente, o produto final (fenótipo) será produzido, 

de modo que a não expressão de um loco não resultará em um fenótipo anormal. 

HATCHETT et al. (1993) relataram os efeitos da epistasia duplicada entre dois genes 

que condicionam a resistência à mosca de Hessian (Mayetiola Destructo Say) em 

centeio. As interações complementares ocorrem quando mais de um loco é necessário 

para produzir o fenótipo. Por exemplo, se dois ou mais locos estão envolvidos em uma 

rota de biossíntese, ambos os locos devem estar ativos e seus produtos devem estar 

presentes para gerar o produto final (fenótipo). PARIS (2002) relatou a epistasia 

complementar entre o efeito de dois locos que condicionam a cor dos frutos e a 

presença de estrias em Cucurbita pepo L. 

 

As incertezas quanto à terminologia a ser adotada com respeito à epistasia são 

freqüentemente causadas devido às diferentes definições e aos tipos de epistasia que 

estão sendo descritas. A primeira divisão ocorre entre os dois principais campos da 
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genética: a clássica e a estatística. Na genética clássica ou Mendeliana, o termo 

epistasia é adotado para se referir ao efeito de um loco interferindo na expressão do 

outro, enquanto, na genética estatística ou biométrica, o geneticista considera a 

epistasia como qualquer interação não alélica (PHILLIPS, 1998). 

 

A segunda área de discordância encontra-se dentro das distinções na 

nomenclatura que se relaciona aos testes usados para medir epistasia. A genética 

estatística ou biométrica leva em consideração a estrutura da população base e sua 

freqüência elélica para definir a epistasia. Por outro lado, a epistasia fisiológica é 

definida unicamente com base nos valores genotípicos, sem considerar as freqüências 

na população. Além disso, a epistasia fisiológica ressalta o importante papel da 

variância genética por causa de sua contribuição nos componentes da variância aditiva 

e dominante na população quando consideramos os modelos de evolução das espécies 

CHEVERUD e ROUTMAN (1995). 

 

BERNARDO (2002) relata que a falta de variância epistática indica que os locos 

atuam como um modelo aditivo-dominante. A ausência das variâncias dominante e 

epistática indicam que a ação dos locos segue um modelo somente aditivo. Mas, 

quando a variância aditiva, dominante e epistática estão presentes, não é possível 

estimar adequadamente as magnitudes relativas destes parâmetros. A epistasia per se 

é um efeito de importante, embora isso nem sempre seja ressaltado, pelas seguintes 

razões: (a) devido a uma significativa proporção da variância genética ser atribuída à 

variância não epistática (aditiva e dominante), sempre que existir a epistasia fisiológica, 

(b) pela dificuldade de transferência da epistasia dos genitores a sua progênie em 

muitos casos, e (c) pela ocorrência de fixação de alelos que poderiam conduzir à perda 

da variância epistática. GOODNIGHT (1988) citado por PHILLIPS (1998) contradiz este 

último argumento e relata que a fixação de alelos poderia também conduzir à conversão 

da variância epistática em variância aditiva. 

 

RASMUSSON e PHILLIPS (1997) citado por HOLLAND (2001) atribuem à 

epistasia a razão para o contínuo sucesso do ganho com seleção obtida nos programas 
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de melhoramento. O componente aditivo x aditivo da variância epistática e um dos 

mecanismos pelo qual o progresso com seleção é mantido, porém em espécies que 

possuem uma base genética estreita. 

 

KEMPTHORNE (1954) e COCKERHAM (1954) dividiram os efeitos epistáticos 

em diferentes tipos, de acordo à ação individual dos locos isto é: efeitos epistáticos 

aditivo x aditivo, aditivo x dominante e dominante x dominante, baseado em 

componentes de variância genética. Assim, os diferentes tipos de epistasias foram 

denominados, como: (1) tipo i, a qual pode ser denominada interação aditiva x aditiva 

(aa) ou homozigota x homozigota, que é muito importante em espécies autógamas; (2) 

tipo j, interação aditiva x dominante (ad) ou dominante x aditiva (da), podendo também 

ser denotada como homozigota x heterozigota ou heterozigota x homozigota, a qual não 

é possível ser fixada com a seleção, e; (3) tipo l, interação dominante x dominante (dd) 

ou heterozigota x heterozigota, tendo sua maior importância na produção de híbridos. 

Nestas expressões, aditiva refere-se ao valor genético (“breeding value”) e dominante, 

aos desvios de dominância. Para dois locos, aditivo x aditivo é a interação dos valores 

genéticos em ambos os locos, aditivo x dominante é a interação entre valores genéticos 

em um loco e desvios de dominância no outro, e dominante x dominante é a interação 

de desvios de dominância em ambos os locos. As interações epistáticas são 

dependentes dos efeitos médios dos genes e desvios de dominância nos locos 

individuais, pois o resultado é dependente do grau médio de dominância e da freqüência 

alélica na população (BERNARDO, 2002; RAMALHO et al., 1993). 

 

A epistasia pode ser separada em várias classes distintas: (a) Epistasia sinérgica: 

presente quando os efeitos epistáticos ocorrem no mesmo sentido que os efeitos 

aditivos; por exemplo, os efeitos de alelos positivos de locos diferentes aumentam a 

expressão de um caráter quando se combinam em um mesmo indivíduo, conforme 

CROW (1970), citado por PHILLIPS (1998). A epistasia sinérgica pode ser positiva ou 

negativa, dependendo dos alelos considerados como, por exemplo, os tipos selvagens. 

(b) Epistasia antagônica: presente quando os efeitos epistáticos ocorrem no sentido 

oposto dos efeitos aditivos. 
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A epistasia também pode ser classificada, segundo a ação dos locos envolvidos. 

Porém, existem poucos estudos neste sentido. FASOULA e FASOULA (1997) 

classificaram os efeitos epistáticos em quatros tipos: (1) Epistasia positiva: quando 

alelos de um loco mascaram a expressão de outro alelo pertencente a outro loco; (2) 

Semiepistasia: aditividade entre locos; (3) Coepistasia: ação de locos complementares 

(dois ou mais locos atuando para expressão do caráter), e (4) Epistasia negativa: 

quando os alelos de um loco são inibidos pela expressão de outro alelo pertencente a 

outro loco, ou seja, inibição da expressão alélica. 

 

 

2.1.2 Principais limitações dos estudos de epistasia 

 

 

A pequena magnitude relativa da epistasia quando comparado com os efeitos 

aditivos e dominantes nos diferentes caracteres estudados em diversas espécies, tem 

limitado os seus estudos e a sua melhor compreensão. De acordo com WHITLOCK et 

al. (1995), citado por HOLLAND (2001), há quatros problemas básicos na estimação da 

epistasia em experimentação: (a) o uso dos quadrados mínimos nos métodos 

estatísticos para a análise de variância; (b) os grandes intervalos de confiança 

associados aos efeitos epistáticos; (c) a interação do genótipo x ambiente, e finalmente, 

(d) o desequilíbrio de ligação. 

 

Primeiramente, o uso dos quadrados mínimos nos métodos estatísticos para a 

análise de variância atribui, geralmente, uma maior importância à variação devido aos 

efeitos principais. GOODNIGHT e WADE (2000), citado por HOLLAND (2001), 

sugeriram que para desenvolver bons testes para detectar epistasia, o modelo 

estatístico deve ser construído baseado primeiramente nas interações alélicas, para 

depois estimar os efeitos gênicos principais. 

 

A segunda limitação refere-se ao fato dos intervalos de confiança das estimativas 

dos efeitos epistáticos serem geralmente grandes. FRANKEL e SCHORK (1996) 
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atribuíram isso ao pequeno tamanho da amostra, em que somente 25% dos indivíduos 

de um sistema de dois locos com igual freqüência de alelos teriam potencial de mostrar 

um fenótipo epistático específico, além de o baixo poder estatístico para detectar a 

epistasia que dificulta ainda mais os estudos biológicos práticos. Finalmente, a avaliação 

de cada linhagem experimental envolve a média de todos os demais locos do genótipo, 

e assim, não é possível detectar os efeitos específicos de epistasia. (PHILLIPS et al., 

2000). 

 

As duas últimas limitações para o estudo da epistasia, de acordo com 

WHITLOCK et al. (1995), citado por HOLLAND (2001), estão associadas com as 

interações genótipo x ambiente e o desequilíbrio de ligação. Os ambientes artificiais 

usados para estes estudos podiam promover interações entre genótipo x ambiente, 

eliminando potencialmente a identificação de interações alélicas, enquanto que o 

desequilíbrio ligação e a estreita ligação entre locos do complexo de adaptação 

poderiam afetar a interações epistáticas, já que raramente ocorre recombinação entre 

esses locos, tornando-se quase impossível testar seu efeito. FRANKEL e SCHOCK 

(1996) relatam também que os efeitos aditivos dos locos fisicamente ligados podem 

confundir a detecção da epistasia pura. ROUTMAN e CHEVERUD (1997) citado por 

HOLLAND (2001), confirmaram que quando não se detecta epistasia significativa, não 

necessariamente significa que a epistasia fisiológica também não se encontra presente. 

 

 

2.1.3 Detecção de epistasia em estudos biométricos 

 

 

Apesar das controvérsias sobre a importância da epistasia, efeitos epistáticos 

significativos foram relatados para um número grande de espécies. 

 

JOSHI e UGALE (2002) relataram um alto nível de interação epistática em 

milheto [Pennisetum glaucum (L) R. Br] com modelos digênicos e trigênicos para 

resistência ao míldio [Sclerospora graminicola (Sacc) Schrot]. JOHNSON e GEPTS, 
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(2002) relataram efeitos epistáticos significativos para produção de grãos nas 

populações recombinantes de linhagem endogâmicas derivadas de um cruzamento 

divergente de feijão (Phaseolus vulgaris L.). Também, mostraram que as interações 

epistáticas atribuídas às interações entre segmentos cromossômicos que possuem 

locos em desequilíbrio de ligação nos genitores não eram responsáveis pelo baixo 

desempenho do híbrido em culturas autógamas, como às vezes eram sugeridas. vAN 

DAM et al. (2003), observaram interação epistasia em caracteres complexos como 

conteúdo total glicoalcalóides em batata tetraploide (Solanum tuberosum L.). 

 

O milho (Zea mays L.) foi considerado uma cultura modelo para estudos de 

genética quantitativa por várias décadas. Deste modo, os estudos sobre epistasia não 

se sucederam de forma diferente. LAMKEY et al. (1995), em um estudo que envolveu 

seis gerações (P1, P2, F2, F2-sint8, RCP1, RCP2), relataram efeitos epistáticos 

significativos para produção e umidade dos grãos correspondendo a cerca de 20% e 

18% da variabilidade destes, respectivamente. CEBALLOS et al. (1998) usando análise 

de médias de gerações para detectar epistasia na produção grãos em dois ambientes 

extremos (solos não ácidos e ácidos), observaram que a epistasia não foi importante em 

ambiente de solos não ácidos; no entanto, o contrário ocorreu em ambiente de solos 

ácidos, onde a epistasia foi importante. 

 

De forma geral, o número de dias para a floração é um caráter freqüentemente 

utilizado em estudos de epistasia, visto que a sua detecção é mais fácil em caracteres 

menos complexos. KOORNNEEF et al. (1998) relataram em linhagens duplo mutantes 

de Arabidopsis thaliana, interações epistáticas significativas entre diversos locos que 

determinam o número de dias para a floração. 

 

Os locos dos QTL’s (“Quantitative Trait Loci”) podem, às vezes, comportar-se de 

maneira epistática e serem afetados pelo modelo genético. DOEBLEY et al. (1995) 

observaram interação epistática em milho entre dois QTL´s para a arquitetura da 

inflorescência, assim como entre QTL´s do genoma de milho e seu ancestral teosinte. 

Estudos adicionais em outras espécies também mostraram QTL´s epistáticos para 
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vários caracteres como tolerância ao alumínio em arroz (WU et al., 2000), conteúdo de 

óleo em semente de colza (Brassica napus L.) (ZHAO et al., 2005). YU et al. (1997) 

buscando explicar a base genética da heterose em arroz, concluíram que as interações 

epistáticas do tipo aditiva x aditiva, aditiva x dominante e dominante x dominante, 

ocorreram freqüentemente na população. As interações envolveram um grande número 

de locos marcadores, os quais na maioria das vezes não foram detectáveis 

individualmente com base em modelo de um loco. Os resultados forneceram uma forte 

evidência da importância da epistasia na base genética da heterose. KIM e RIESEBERG 

(2001) relataram que as interações epistáticas influenciam áreas do genoma associados 

com QTL´s para esterilidade do grão de pólen que foram introduzidos de uma espécie 

selvagem para uma espécie domesticada em girassol (Helianthus sp.). Também, ZHU et 

al. (2003) identificaram quatro QTL´s associados com a tolerância ao vírus do nanismo 

amarelo da cevada (BYDV) em aveia (Avena sativa L.); além disso, relataram que as 

interações epistáticas entre dois pares diferentes de QTL´s explicaram 

aproximadamente 8% da variação total. 

 

CACH et al. (2005) verificaram, em mandioca (Manihot esculenta Crantz), que os 

efeitos de dominância e epistáticos são muito importantes em caracteres complexos, 

tais como na formação do sistema radicular. Os efeitos epistáticos podem ajudar 

entender as dificuldades encontradas pelos modelos genéticos quantitativos e QTL´s, 

sobre a variação fenotípica de caracteres de herança complexa. 

 

Estudos para detecção de epistasia, também foram realizados envolvendo o uso 

de linhas isogênicas (“near-isogenic lines”), que são materiais geneticamente idênticos, 

diferenciando-se em uma pequena porção do genoma. Assim, FASOULA e ALLARD 

(1962), em cevada (Hordeum vulgare), observaram que as linhas isogênicas diferiram 

somente em dois segmentos cromossômicos, em que quando 65% da variância 

genética total foi atribuída à variância aditiva, 32% correspondia aos efeitos epistáticos 

entre aqueles segmentos. 
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Apesar das evidencias precedentes, os efeitos epistáticos freqüentemente são 

ignorados ou considerados como pouco importantes (AUSTIN e LEE, 1998; 

BERNACCHI et al., 1998). HINZE e LAMKEY (2003), através do estudo de várias 

populações, relataram que a epistasia para produção de grãos não foi tão importante 

quanto se esperava, atribuindo isso a diversos fatores, tais como: o cancelamento de 

efeitos positivos e negativos; a impossibilidade de se detectar interações epistáticas de 

ordem maior, e pelas condições pouco adequadas de experimentação. HALLAUER e 

MIRANDA-FILHO (1988) afirmaram que as técnicas que estão sendo adotadas para a 

estimação de componentes da variância genética não são poderosas para se detectar 

epistasia. 

 

 

2.1.4 Estudos de epistasia em soja 

 

 

Em soja, existem poucos trabalhos na literatura que apresentem estudos 

biométricos de epistasia. TOLEDO et al. (2000) analisaram os dados referentes a quatro 

linhagens e suas populações (F2, F3, F7, F8, F9 e F10) obtidas em experimentos 

realizados em 17 ambientes. Os efeitos genéticos aditivos predominaram e foram 

detectados níveis significativos de dominância em várias ocasiões. Também, foram 

freqüentemente detectados efeitos genéticos, como epistasia, ligação gênica e interação 

genótipo x ambiente. TUKAMUHABWA et al. (2000), estudando deiscência de vagem, 

observaram que a população F2 apresentou uma curva que não se ajustou à distribuição 

normal. Assim, concluíram que esta complexa distribuição pode ser atribuída à 

epistasia, como relatada por FEHR, citado pelos mesmos autores. No modelo sugerido, 

os locos que controlam o caráter têm interação alélica (dominância) e não alélica 

(epistasia). 

 

SILVA et al. (2001), estudando a herança da resistência a Meloidogyne javanica 

nos cruzamentos entre os genótipos Coodetec 201 × BRS 133 e BRS 133 × PI 595099 

notaram que em ambos a herança foi quantitativa e controlada por efeitos aditivos, de 
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dominância e epistáticos do tipo aditivo por aditivo, no primeiro, enquanto que o 

segundo não apresentou efeitos dominantes. RAHANGDALE e RAUT (2002), 

concluíram que os efeitos aditivos são importantes para caracteres como teor de óleo, 

dias para floração, dias para maturação, altura da planta, índice de biomassa, e índice 

de colheita; os efeitos dominantes, para produção de grãos; e, a epistasia complementar 

e duplicada está envolvida na expressão de caracteres como teor de óleo, altura de 

planta, números de ramos por planta, número de vagens por planta, número de 

sementes por planta, peso de 1.000 sementes e na produção de grãos. 

 

VOLLMANN et al. (2005) estimaram os efeitos epistáticos utilizando QTL´s, 

concluindo que as interações entre marcadores indicaram a ocorrência de interação de 

locos epistáticos. Observou que a interação entre epistasia x ambiente foi importante. 

Também, que para peso de 1.000 sementes o efeito sobre o fenótipo de alguns QTL´s 

foi evidente, sugerindo que a interação de locos com efeitos epistáticos tem um alto 

impacto sobre este caráter. VALÉRIO et al. (2005), avaliando o conteúdo de isoflavonas 

nas sementes, através de QTL´s, concluíram que existem 23 interações epistáticas para 

isoflavonas, além de existir alta interação genótipo x ambiente, de modo que os QTL´s 

identificados podem ajudar no desenvolvimento de variedades de soja com um 

desejável conteúdo de isoflavonas nas sementes, através da seleção assistida por 

marcadores (MAS). 

 

GRAVINA et al. (2004), avaliaram a resistência a Cercospora sojina Hara, e 

concluíram que o efeito genético aditivo foi o mais importante, seguido dos efeitos de 

epistasia (aa, ad e dd), concluindo que o modelo mais adequado seria o aditivo-

dominante-epistático. Também interações epistáticas têm sido reportadas para resposta 

dos genótipos ao comprimento do dia (FASOULA et al. 1995). BONATO e VELLO 

(1999), analisando os mecanismos genéticos para o número de dias para o 

florescimento, notaram que o principal componente da variância genética foi o aditivo, 

não sendo constatada a presença de epistasia na determinação do caráter. Os 

resultados evidenciaram que o retardamento do início do florescimento é determinado 

por alelos recessivos. GESTEIRA et al. (2003) avaliando a herança para o ácido 
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linoléico, demonstraram que este caráter é controlado por poucos locos e que o modelo 

aditivo se ajustou bem. As interações alélicas e não alélicas tiveram pouco efeito sobre 

a determinação do valor do genótipo de cada indivíduo. 

 

 

2.1.5 Métodos de detecção de epistasia 

 

 

Os procedimentos utilizados para se estudar o controle genético dos caracteres 

quantitativos e os efeitos ambientais, empregam estatísticas lineares e quadráticas, tais 

como: médias, variâncias e covariâncias. Conforme relatado por VEGA (1988) nem 

todos os métodos permitem a estimação da contribuição da epistasia ou de sua 

importância relativa, entre estes temos: delineamentos de Carolina do Norte I, II e III 

(COMSTOCK e ROBINSON); Dialélico de Hayman (HAYMAN); Teste de Escala 

(MATHER e JINK); e os Dialélicos de Griffing (GRIFFING).  

 

Acredita-se que nos estudos genéticos que usam os modelos antes citados os 

efeitos epistáticos contribuem pouco para os valores genotípicos dos indivíduos e que 

sua variância é pequena ou insignificante quando comparada à variância aditiva e de 

dominância, embora não se tenha previsto um teste válido para esta pressuposição. 

KEARSEY e JINKS (1968) relataram que as estimativas dos componentes de 

dominância estimados pelos métodos descritos anteriormente, estão associadas a um 

erro padrão maior que os componentes aditivos. O método III de Carolina do Norte de 

COMSTOCK e ROBINSON foi desenvolvido com o objetivo de superar este problema. 

 

O delineamento “Triple Test Cross” (TTC) é uma extensão do delineamento III de 

Carolina do Norte, em que não somente possibilita obter estimativas da variância aditiva 

e dominante, como também da variância epistática, pela média de cruzamentos 

aleatórios entre gerações F2 ou cultivares com F1, assim como das linhagens testadoras 

(L1 e L2) utilizadas como genitoras (KEARSEY e JINKS, 1968; KETATA et al., 1974; e 

JINKS, PERKINS e BREESE, 1969). HALLAUER e MIRANDA FILHO (1988) analisaram 
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os modelos antes propostos e notaram que isso é possível porque existem equações 

suficientes que permitem estimar variâncias de pequena ordem. 

 

Existem grandes divergências, nos trabalhos publicados usando o TTC, quanto à 

importância da estimativa da epistasia. Estas variações podem ocorrer devido ao tipo de 

genitores utilizados nos cruzamentos, da geração avaliada, da espécie utilizada, do 

número de locais avaliados e da interação genótipos x ambientes. Várias pesquisas têm 

procurado superar estas limitações. JINKS e VIRK (1977) relataram que o uso de 

testadores inadequados no TTC modificado (por exemplo, linhagens testadoras que 

compartilham alelos em comum), pode afetar os resultados da detecção da epistasia 

tornando o teste ambíguo, visto que pode detectar a presença de interação não alélica 

quando esta não existe. Também, quando existem simultaneamente efeitos epistáticos e 

de dominância, significativas, tais efeitos de dominância podem ser devido aos locos 

não comuns das linhagens. 

 

POONI e JINKS (1976) estudando o tamanho ideal da população do TTC para 

detectar epistasia, com intervalo de confiança de 95% para quatro parâmetros 

(herdabilidade, grau médio de dominância, divergência genética e epistasia 

complementar e duplicada), concluíram que a eficiência teórica do teste de JINKS, 

PERKINS E BREESE não variou com o tipo de epistasia, mas a sensibilidade do teste 

foi inversamente proporcional à divergência entre os testadores adotados como 

genitores. Por outro lado, quando comparam com o método de KEARSEY e JINKS, 

concluíram que não existem diferenças entre a eficiência teórica de ambos os métodos; 

porém aquele requerer um tamanho experimental maior, às vezes impossível de ser 

utilizado na prática, para detectar epistasia, exceto quando a herdabilidade e o grau de 

dominância são altos (caracteres qualitativos) e os testadores são divergentes pelo 

menos 50% dos locos. 

 

WOLF e HALLAUER (1997) utilizando o TTC, em um cruzamento entre as 

linhagens de milho B73 e Mo17, visando detectar e quantificar a interação epistática em 

milho. Foram detectadas interações epistáticas e estáveis para diversos caracteres da 
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espiga, como também para número de dias para o florescimento. Neste trabalho, as 

interações epistáticas foram detectadas mais freqüentemente nos caracteres menos 

complexos (comprimento de espiga, número de fileira de grãos na espiga, etc.), do que 

em caracteres complexos (produtividade e umidade de grãos). Esses resultados 

comprovaram os estudos teóricos, de que quando um menor número de locos está 

envolvido (caracteres menos complexos), a detecção da epistasia torna-se mais fácil, ao 

contrário do que ocorre em caracteres complexos. O TTC também foi utilizado por 

outros autores para detectar a epistasia na produção em ambientes com e sem 

estresse. Com isso, detectaram que os efeitos epistáticos foram mais importantes em 

ambientes extremos. 

 

PARVEZ et al. (2006) utilizando o modelo de KEARSEY e JINKS, em milho, 

observaram a presença de epistasia em todos os caracteres da espiga, indicando que 

as estimativas dos componentes de variação estavam viesadas quando elas são 

estimadas a partir de modelos genéticos que supõem a ausência do epistasia. No 

entanto, o tipo de epistasia tende a aumentar o componente aditivo mais que o 

dominante, o qual resulta na obtenção de valores superestimados da herdabilidade no 

sentido restrito, afetando conseqüentemente o ganho genético esperado. Além disso, 

afirmaram que quando a epistasia não aditiva é significativa, deve ser adotada a 

produção de híbridos para explorar este componente. Entretanto, ambos os 

componentes epistáticos, aditivos e não aditivos, podem ser explorados em 

melhoramento intra e interpopulacional. 

 

SALEEM et al. (2005) detectaram, utilizando o TTC em arroz, que a epistasia foi 

considerada uma parte integrada da variação genética para vários caracteres. As 

interações não alélicas detectadas para número de dias para a floração, altura da 

planta, número de perfilho e produção de grãos por planta, podem ser capitalizadas 

através da seleção recorrente. A predominância da ação de genes aditivos para o 

número de grãos por panícula, peso do grão por panícula e peso de 1.000 grãos sugere 

que a seleção pode ser utilizada em programas de melhoramento para produção de 

grãos. PERERA et al. (2005) utilizando o TTC de KEARSEY e JINKS, e o teste de 
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escala de MATHER e JINKS, em arroz, para estudar a base genética da heterose, 

concluíram que na presença das interações epistáticas a contribuição dos locos para a 

média de linhagens depende do desequilíbrio de ligação entre os mesmos. 

Conseqüentemente, a heterose para número de dias para colheita e peso de 1.000 

grãos pareceu ser devido à interação de locos em desequilíbrio de ligação. Nestas 

circunstâncias seria possível extrair linhagens segregantes com melhores desempenhos 

que F1. SUBBARAMAN e RANGASAMY (1989) verificaram a presença da epistasia para 

a maioria dos caracteres estudados em arroz, exceto para peso de 100 grãos. Porém, 

esses efeitos podem estar confundidos com efeitos ambientais, pois a análise foi 

realizada em apenas um local. 

 

KHATTAK et al. (2001 e 2002) com objetivo de estimar os componentes da 

variância genética em feijão moyashi, utilizando o TTC de KEARSEY e JINKS, foram 

detectadas epistasia para os caracteres número de vagens/planta, biomassa e número 

de sementes/vagem. O tipo de epistasia (i) aditivo x aditivo foi importante para número 

de vagens/planta e biomassa; para o número de sementes/vagem os tipos de epistasia 

importantes foram (i), (j) e (l), ou seja, aditivo x aditivo, aditivo x dominante e dominante 

x dominante, respectivamente. Assim, concluíram que a expressão da epistasia foi 

influenciada diferencialmente pelo genótipo utilizado, e pela interação genótipo x 

ambiente, indicando que um número limitado de genótipos poderia levar à não detecção 

da interação não alélica. A predominância da variância aditiva para os caracteres 

produção de grãos e para peso de 1.000 sementes, não foi significativamente 

influenciada pela epistasia, sugerindo que o melhoramento para ambos os caracteres 

podem ser alcançados através de métodos tradicionais de seleção. 

 

BHATTI et al. (2006) usando o TTC de KEARSEY e JINKS em algodão, relataram 

que este método biométrico tem, entre suas vantagens, a possibilidade da obtenção de 

estimativas não viesadas da epistasia e, na ausência destas, estimativas não viesadas 

das variâncias aditiva e de dominância, não afetadas pela freqüência alélica, nível de 

endogamia e correlação entre locos. Além disso, concluíram que a interação aditiva x 

aditiva não foi significativa para os caracteres avaliados. Assim, a interação aditiva x 
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dominante e dominante x dominante foram importantes para todas as variáveis 

estudadas e para os dois níveis de salinidade, sugerindo que a tolerância à salinidade é 

determinado por vários locos. SILVA e ALVES (1983) mostraram que a epistasia afetou 

a expressão da produção de algodão em ramas/planta, peso do capulho e % de fibra. Já 

para os caracteres peso de 100 sementes e números de capulho/planta, houve 

predominância da ação gênica aditiva. Concluíram que a epistasia pode ser importante 

fator na herança das principais características agronômicas. 

 

Segundo UPADHYAYA e NIGAM (1999), os efeitos epistáticos afetaram o 

comportamento de vários caracteres em amendoim, como teor e qualidade de óleo, que 

são importantes em programas de melhoramento. Os resultados permitiram detectar 

interação entre epistasia x ambientes nos caracteres do que detectado com efeitos 

aditivos e de dominância. Assim, os autores sugeriram que a presença de epistasia 

deve ser considerada na escolha do método de melhoramento a ser adotado. 

 

SINGH e SINGH (1976), utilizando o TTC em trigo, observaram que o 

componente devido à epistasia foi importante para altura de planta, comprimento de 

espiga, número de espiguetas por espiga, número de grãos por espiga e produção por 

planta. Porém, NANDA et al. (1982), utilizando cultivares diferentes como genitores, e 

avaliando os mesmos caracteres, não detectaram epistasia. NANDA et al. (1989) 

observaram a existência de epistasia do tipo aditiva x aditiva para produção de grãos, 

número de grãos por espiga e índice de colheita. KETATA et al. (1976) estudaram 

epistasia e propuseram certas modificações ao modelo original de KEARSEY e JINKS, 

substituindo indivíduos F2 por linhagens elites ou cultivares selecionadas. Os resultados 

obtidos em ambos os experimentos foram consistentes com respeito à detecção de 

epistasia para dias a floração, número de grãos por espiga e produção de grãos, mas 

não para altura da planta, teor de proteína e números de colmos. A expressão da 

epistasia foi influenciada por cultivares em particular, indicando que um número limitado 

de cultivares pode não ser suficiente para detectá-la. Concluíram que a epistasia pode 

ser um fator não trivial na herança de caracteres agronômicos em trigo; e os modelos 
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genéticos que não a considerem podem levar à obtenção de estimativas viesadas de 

outros parâmetros. 

 

KUSTERER et al. (2007) utilizando o TTC de KEARSEY e JINKS em Arabipdosis 

thaliana para estudar a base genética da heterose, concluíram que a dominância, assim 

como as interações de primeira ordem aditiva x aditiva, dominante x dominante e aditiva 

x dominante e possivelmente de ordem superior, apresentam um importante papel na 

heterose de caracteres relacionados com a produção de biomassa. 

 

ARAÚJO (2006) utilizou o TTC modificado de JINKS, PERKINS e BREESE 

adaptado às gerações F2 e F3, para detectar epistasia. Os resultados detectaram 

interação não alélica para produção de grãos (PG), dias para o florescimento (DF) e dias 

para a maduração (DM), mas não para altura de planta no florescimento (AF). Assim, 

concluiu que para que as estimativas de variância genética aditiva e dominante para tais 

caracteres em soja podem estar viesadas, quando não se considera a epistasia no 

modelo. 
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2.2 Material E Métodos  

 

 

2.2.1 Material experimental 

 

 

O material genético utilizado neste trabalho corresponde a uma amostra aleatória 

de linhagens puras oriundas do cruzamento entre os genitores PI-123439 e PI-239235, 

de soja [Glycine max (L.) Merrill], cuja descrição esta apresentada a seguir (PIMENTEL, 

1991): 

 

- PI-123439: linhagem de origem americana fornecida pelo Centro Nacional de 

Pesquisa de Soja (EMBRAPA), com ciclo aproximado de 51 dias para florescimento e 

150 dias para maturidade, hábito de crescimento determinado, flor de cor roxa, semente 

amarela, pubescência e hilo cinza, cor de tegumento amarelo, alto teor de proteína e 

pouco adaptadas às condições ambientais brasileiras e pouca produtiva. 

 

- PI-239235: linhagem de origem americana fornecida pelo Centro Nacional de 

Pesquisa de Soja (EMBRAPA), com ciclo aproximado de 55 dias para florescimento e 

160 para maturidade, hábito de crescimento indeterminado, flor de cor branca, semente 

amarela, pubescência e hilo cinza, cor de tegumento amarelo, alto teor de proteína e 

pouco adaptadas às condições ambientais brasileiras e pouca produtiva. 

 

Dessa população obteve-se um total de 80 linhagens F8 através do método SSD 

(“Single Seed Descent” ou “descendente de uma única semente”). Deste conjunto de 

linhagens derivaram-se aleatoriamente trinta e duas linhagens (Pi) de cor de flor roxa 

para ser utilizadas como macho e outras duas para ser utilizada como testadoras (L1 e 

L2), ambas de cor de flor branca, escolhidas por serem contrastantes para produção de 

grãos (PG). Não foi possível encontrar dentro desse conjunto linhagens divergentes 

para vários caracteres simultaneamente.  
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O marcador morfológico utilizado para fazer a distinção entre híbridos e 

autofecundações na geração F1 e F2 foi a cor da flor, que segundo STEPHENS e 

NICKELL (1992) apresenta uma herança monogênica com dois alelos e com 

dominância completa. A cor de flor violeta ou roxa tem o genótipo (W1_) e a flor branca 

tem o genótipo (w1w1). 

 

 

2.2.2 Características dos locais 

 

 

2.2.2.1 Local 1: Campo Experimental do Departamento de Genética, pertencente 

a “Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz” Universidade de São Paulo, 

localizado no Município de Piracicaba, SP, a uma altitude média de 537 m, com um solo 

do tipo LATOSSOLO VERMELHO AMARELO (EMBRAPA, 1999), distrófico, contendo 

30 % de areia, 60% de argila e 10% de silte e um pH médio de 5,6. 

 

2.2.2.2 Local 2: Campo Experimental ANHEMBI do Departamento de Genética, 

pertencente a “Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz” da Universidade de São 

Paulo, localizado no município de Piracicaba, SP, a uma altitude média de 530 m, com 

um solo do tipo LATOSSOLO AMARELO, distrófico, contendo 72% de areia, 20% de 

argila e 8% de silte e um pH médio de 6,4 (SEGATELLI, 2004). 

 

 

2.2.3 Execução experimental 

 

 

2.2.3.1 Obtenção de populações F1 

 

 

Os cruzamentos entre as linhagens testadoras (L1 e L2), utilizadas como fêmeas e 

as 32 linhagens (Pi) usadas como machos, foram realizados na safra 2002/2003, em 
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casa de vegetação, visando à obtenção dos híbridos F1. As técnicas equipamentos e 

horários para a realização das hibridações variam com os ambientes e são amplamente 

discutidos em FEHR e HADLEY (1980) e VELLO (1991). No total foram feitos 64 tipos 

de cruzamentos, isto é, L1 x Pi e L2 x Pi, sendo i= 1, 2, 3,... 32, mostrados no (Apêndice 

A). A determinação do parental macho e do parental fêmea foi baseada no gene 

marcador (cor de flor) que permitiu a distinção futura entre cruzamentos e 

autofecundações. 

 

 

2.2.3.2 Obtenção de populações F2 

 

 

No inverno de 2003 foi realizado o avanço da geração F1, em casa de vegetação, 

com o objetivo de aumentar a quantidade de sementes, pois o número reduzido destas 

em F1 impossibilitaria a avaliação experimental. Nas plantas F1 foram feitos o controle 

do marcador fenotípico, deixando somente as plantas que apresentaram cor de flor 

violeta ou roxa. Além disso, estas foram colhidas individualmente e as progênies F2 

obtidas foram semeadas para sua avaliação em campo e avanço de geração. 

 

 

2.2.3.3 Obtenção de populações F3 

 

 

Na safra 2003/2004 as 64 progênies F2 foram semeadas em campo. A parcela 

experimental adotada possuía uma área de 1 m2 (linha de 2 m, com espaçamento entre 

linhas de 0,5 m) em delineamento experimental de blocos ao acaso. Cada parcela foi 

colhida em “bulk”, para a obtenção das populações F3. 
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2.2.3.4 Obtenção de populações F4 

 

 

Na safra 2004/2005 as progênies F3 foram semeadas em campo seguindo os 

mesmos procedimentos e práticas do ano anterior com o objetivo de obter progênies F4. 

 

 

2.2.4 Delineamento e características dos experimentos 

 

 

Os experimentos contendo as progênies F4 foram avaliados no ano agrícola 

2006/2007 em dois locais contrastantes quanto às características físicas de solo: Local 

1: Campo Experimental do Departamento de Genética, ESALQ/USP, e Local 2: Campo 

Experimental ANHEMBI do Departamento de Genética, ESALQ/USP. 

 

Foi utilizado o delineamento experimental Látice Triplo Triplicado (nove 

repetições) 10 x 10, isto é, 100 tratamentos: L1 x Pi (32 tratamentos); L2 x Pi (32 

tratamentos); Pi (32 tratamentos); linhagens testadoras (L1 e L2) e duas testemunhas 

(IAC-100 e IAC-102), com ciclos semelhantes ao material experimental. A parcela 

experimental foi constituída de uma linha de dois metros de comprimento com 

espaçamento entre linhas de 0,5 metro. Aproximadamente vinte e cinco (25) dias pós-

semeadura, foi realizada o desbaste para manter trinta e cinco (35) plantas por parcela. 

 

Os tratos culturas em ambas as locais foram semelhante àqueles realizados 

comercialmente na produção desta cultura, exceto a prática de irrigação, que foi 

realizada sempre que houve necessidade. 
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2.2.5 Caracteres avaliados 

 

 

Em ambos os experimentos os caracteres avaliados foram os seguintes: 

 

1. Número de dias para o florescimento (DF): compreende o número de dias 

entre a data de semeadura e o início de 50% florescimento; 

2. Altura de planta no florescimento (AF): distância em cm da base da planta 

ao ápice da haste principal, avaliada em cinco plantas em competição na 

parcela; 

3. Número de dias para maturação (DM): compreende o número de dias entre 

a semeadura até o estádio onde aproximadamente 95% das vagens da planta 

atingem a maturação; 

4. Altura de planta na maturação (AM): distância em cm da base da planta até 

o ápice da haste principal, na época da maturação (quando 95% das vagens 

atingem a maturidade), avaliada em cinco plantas em competição de cada 

parcela; 

5. Acamamento (AC): caráter avaliado visualmente na maturação, por meio de 

uma escala de notas, que varia de 1 a 5, na qual a nota 1 corresponde a uma 

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

plantas acamadas. 

6. Produção de grãos (PG): produção em gramas por parcela, após a debulha 

das plantas em trilhadeira. 

 

 

2.2.6 Análise estatístico-genética 

 

 

Para cada caráter foram realizadas as análises de variância individuais e 

conjuntas, utilizando-se o programa computacional SAS (Statistical Analysis System, 
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2007) versão 9.1, Além, das análises de variâncias foram obtidas as médias ajustadas 

para blocos dentro de repetições, (Least square means) para todos os caracteres. 

 

 

2.2.6.1 Modelo matemático para análise individual 

 

 

O esquema da análise de variância individual com seu respectivo teste F 

considerando um modelo aleatório é apresentado na Tabela 1. O modelo linear 

matemático (eq. 1) empregado para as análises individuais, segundo VIANA (1993) é:  

 

Yijk = µ + ti + rj + bk(j) + eijk        (1) 

 

em que: Yijk é o valor observado do tratamento i no intrabloco k, dentro da repetição j; µ 

é a média geral; ti é o efeito do tratamento i, com i variando de 1 a 100; rj é o efeito da 

repetição j, com j variando de 1 a 9; bk(j) e o efeito do intrabloco k, hierarquizado dentro 

da repetição j, com k variando de 1 a 10; eijk , é o erro experimental associado à parcela 

ijk.  

 

Tabela 1- Esquema da análise da variância análise do látice, com tratamentos ajustados 
e blocos dentro de repetições não-ajustados, considerando o modelo aleatório 

 

FV GL QM F 

Repetições (R) r-1 -  

Blocos / R r (k-1) -  

Tratamentos (ajust.) k2-1 QMt QMt / QMRes 

Resíduo intra-blocos (k-1)(rk-k-1) QMRes  

Total rk2-1   
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2.2.6.2 Modelo matemático para análise conjunta 

 

 

O esquema da análise de variância conjunta entre locais com seus respectivos 

teste F, considerando um modelo misto com tratamentos aleatórios e locais fixos é 

apresentada na Tabela 2. O modelo linear matemático (eq. 2) empregado, segundo 

VIANA (1993) é:  

 

Yijkl = µ + ti + rj(l) + bk(jl) + ll +tlil + eijkl       (2) 

 

em que: Yijkl é o valor observado do tratamento i, (i = 1 a 100) no intrabloco k (k = 1 a 

10), da repetição j (j = 1 a 9), no local l (l = 1 a 2); µ é a média geral do experimento; ti é 

o efeito do tratamento i; rj(l) é o efeito da repetição j dentro do local l; bk(jl) é o feito do 

bloco k dentro da repetição j do local l; ll é o efeito do local l; tlil é o efeito da interação 

entre o tratamento i e o local l; e eiljk  o erro experimental associado à parcela ijkl. 

 

Foi realizado o teste de homogeneidade de variâncias, obedecendo ao critério de 

relação máxima igual a 7 para el quociente entre o maior e menor quadrado médio (QM) 

dos resíduos (PIMENTEL-GOMES, 2000). 

 

Tabela 2 - Esquema da análise de variância conjunta em látice para dois locais e 
respectivos testes F, com tratamentos ajustados e blocos dentro de 
repetições não-ajustados, considerando o modelo misto (tratamentos 
aleatórios e locais fixo) 

 

FV GL QM F 

Locais (L) (l-1) QMl (QMl + QMRes)/ (QMb(rl) + QMtxl) 

Repetições/L l(r-1) QMr(l)  

Blocos/R/L lr(k-1) QMb(rl)  

Tratamentos (T) (t-1) QMt QMt/ QMRes 

T X L (t-1)(l-1) QMtxl QMtxl/ QMRes 

Resíduo intra-bloco l(k-1)(rk-k-1) QMRes  
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2.2.7 Modelos biométricos 

 

 

Com base na metodologia proposta por JINKS, PERKINS e BREESE (1969), as 

análises foram divididas em duas partes: (a) teste para epistasia, e (b) detecção dos 

componentes aditivo e dominante na ausência de epistasia. 

 

O teste de epistasia foi realizado como descrito por KEARSEY e JINKS (1968). 

Este está ilustrado na Tabela 3, supondo um modelo aditivo-dominante e dois locos com 

dois alelos (B/b e C/c), o que resulta em quatro genótipos homozigóticos diferentes: 

BBCC (P1), BBcc (P2), bbCC (P3) e bbcc (P4). Deste modo, do cruzamento entre estes 

genótipos com as duas (2) linhagens testadoras (contrastantes) BBCC (L1) e bbcc (L2), 

tem-se os seguintes genótipos e valores genotípicos. 

 

Tabela 3 - Valores genotípicos relativos aos locos com dois alelos (B/b e C/c), na 
geração F1 de quatros linhagens (Pi) cruzadas com dois testadores (L1 e L2) 

 
Genótipos  

(Pi) 
Valores genotípicos 
Pi x L1 (BBCC) = L1i 

Valores genotípicos 
Pi x L2 (bbcc) = L2i 

BBCC: m +aB + aC BBCC: m + aB  + aC BbCc: m + dB + dC 

BBcc:  m +aB - aC BBCc:  m +aB  + dC Bbcc:  m +dB  - aC 

bbCC: m -aB + aC BbCC: m +dB  + aC bbCc:  m -aB  + dC 

bbcc:   m - aB - aC BbCc:  m +dB  + dC bbcc:   m -aB  - aC 

 

 

Dando prosseguimento a metodologia proposta pelos pesquisadores, na Tabela 4 

estão apresentados os testes para detectar a ocorrência de epistasia, e na ausência 

desta, as variâncias aditiva e dominante. 

 

O teste para epistasia é feito com base na variância entre as médias do seguinte 

contraste: ( i2i1i PLL −+ ). Quando este contraste é constante para todas as linhagens 

(Pi), não existe interação inter-alélica ou epistasia (Tabela 4). Caso contrario, existe 
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epistasia. Na ausência de epistasia, as variâncias genéticas das somas ( 2i1i LL + ) são 

devidas aos efeitos aditivos e as das diferenças ( 2i1i LL − ) são devidas aos efeitos de 

dominância. 1iL  é a média do cruzamento entre a i-ésima linhagem e o testador L1, 2iL  é 

a média do cruzamento entre a i-ésima linhagem com o testador L2, e iP  é a média das 

i-ésima linhagem, com i variando de 1 a 32. 

 

Tabela 4 - Valores genotípicos para detectar epistasia e os efeitos aditivos e de 
dominância nas diferentes combinações de médias, a partir da geração F1 

 
Genótipos 

(Pi) 
( i2i1i PLL −+ ) ( 2i1i LL + ) ( 2i1i LL − ) 

BBCC m +dB + dC (2m + dB + dC) + (aB + aC) (aB + aC)–(dB + dC) 

BBcc m + dB + dC (2m + dB + dC) + (aB - aC) (aB + aC)–(dB - dC) 

bbCC m + dB + dC (2m + dB + dC) - (aB - aC) (aB + aC)+(dB - dC) 

bbcc m + dB + dC (2m + dB + dC) - (aB + aC) (aB + aC)+(dB + dC) 

 

 

Em outras palavras, através dos valores genotípicos da Tabela 4, é possível 

constatar que quando as variâncias para o contraste ( i2i1i PLL −+ ) é significativa, há 

ocorrência de epistasia e não é possível estimar as variâncias dos efeitos aditivos e 

dominantes do caráter. Caso contrário, quando a variância para ( i2i1i PLL −+ ) é 

estatisticamente não significativa, o caráter em estudo está ajustado ao modelo aditivo-

dominante e pode-se estimar as variâncias aditiva edominate. 

 

Uma adaptação do modelo de JINKS, PERKINS e BREESE (1969) para a 

geração F4 está apresentada nas Tabelas 5 e 6. Assim, os valores genotípicos para os 

quatros genótipos homozigóticos, isto é, BBCC (P1), BBcc (P2), bbCC (P3) e bbcc (P4), 

em cruzamento com duas linhagens contrastantes (BBCC e bbcc) e com três gerações 

de autofecundação (geração F4) são: 
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Tabela 5 - Valores genotípicos relativos aos locos com dois alelos (B/b e C/c), na 
geração F4 

 
Genótipos  

(Pi) 
Valores genotípicos 

Pi x L1 (BBCC) = L1i )3( ⊗  

Valores genotípicos 
Pi x L2 (bbcc) = L2i )3( ⊗  

BBCC: m +aB  +aC BBCC: m + aB  + aC BbCc: m + [(1/8)(dB + dC)] 

BBcc:  m +aB  -aC BBCc:  m +aB  + [(1/8)dC] Bbcc:  m + [(1/8)dB]  - aC) 

bbCC: m -aB  +aC BbCC: m + [(1/8)dB]  + aC bbCc:  m -aB  + [(1/8)dC] 

bbcc:   m -aB  -aC BbCc:  m + [(1/8)(dB  + dC)] bbcc:   m -aB  - aC 

 

 

Pode-se observar na Tabela 6, que as três combinações de médias permitem 

detectar a ocorrência de efeitos de epistasia, aditivos e dominantes, como foi constado 

anteriormente. Porém, esta última fica prejudicada quando comparada com a geração 

F1, devido ao menor coeficiente (1/8) dos efeitos de dominância na variância da 

diferença [ )3(L)3(L i2i1 ⊗−⊗ ] que é influenciado pela endogamia, pois este coeficiente cai 

pela metade em cada geração de autofecundação. 

 

Tabela 6 - Valores genotípicos para detectar epistasia, efeitos aditivos e dominantes 
nas diferentes combinações de médias na geração F4 

 
Genótipos 

(Pi) ii21i P)(3L)(3L −⊗+⊗  )3(L)3(L i2i1 ⊗+⊗  )3(L)3(L i2i1 ⊗−⊗  

BBCC m +(1/8)(dB+dC) [2m + (1/8)(dB+dC)] + (aB+aC) (aB+aC) – [(1/8)(dB+dC)] 

BBcc m +(1/8)(dB+dC) [2m + (1/8)(dB+dC)] + (aB-aC) (aB+aC) – [(1/8)(dB-dC)] 

bbCC m +(1/8)(dB+dC) [2m + (1/8)(dB+dC)] - (aB-aC) (aB+aC) + [(1/8)(dB-dC)] 

bbcc m +(1/8)(dB+dC) [2m + (1/8)(dB+dC)] - (aB+aC) (aB+aC) + [(1/8)(dB+dC)] 
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2.2.7.1 Detecção de epistasia 

 

 

O teste de epistasia descrito por KEARSEY e JINKS (1968) foi adaptado para 

linhagens F4. Assim, o teste de significância da combinação de médias 

[ ii21i P)(3L)(3L −⊗+⊗ ] sendo i = 1, 2,...,32, permite detectar a presença ou ausência de 

epistasia. A epistasia com 31 graus de liberdade foi calculada utilizando a soma de 

quadrado corrigida (eq. 3), segundo KEARSEY e POONI (1996). 

 

[∑ −⊗+⊗ ii21i P)(3L)(3L( )
2/3 – (

ii21i P)(3L)(3L∑ −⊗+⊗ )
2/3n]   (3) 

 

A equação 3 está dividida em ambos os termos por três, que corresponde ao 

quadrado dos coeficientes do contraste [ ii21i P)(3L)(3L −⊗+⊗ ] isto é, 12+ 12 + (-1)2, o “n” 

corresponde ao número de linhagens (Pi) utilizadas em cruzamentos com as linhagens 

testadoras (L1 e L2), segundo o relatado por KEARSEY e POONI (1996). Os valores dos 

Quadrados Médios (QM), obtidos são posteriormente corrigidos pelo número de 

repetições (r), sendo r = 9, pois foi calculado usando valores médios. 

 

A significância ou não do teste F da análise de variância prova a presença ou 

ausência da epistasia, respectivamente. Então, o teste F indica se as linhagens 

avaliadas diferem entre si quanto aos efeitos epistáticos para a expressão do caráter em 

consideração. 

 

KETATA et al. (1976) citam que quando os contrastes [ ii21i P)(3L)(3L −⊗+⊗ ] tem 

magnitudes comparáveis e de igual sinal, o teste F pode falhar em detectar epistasia, 

embora esta presente. Para resolver esta limitação, propõem a utilização da média total 

dos desvios da epistasia, avaliando sua significância pelo teste t (eq. 4) com os graus 

de liberdade do erro da análise de variância. O teste t mostra a significância resultante 

da média total dos desvios da epistasia do conjunto total de genótipos avaliados. 
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Teste t = média [ ii21i P)(3L)(3L −⊗+⊗ ]/ σ     (4) 

 

sendo, σ = res QM  

 

 

2.2.7.2 Detecção de aditividade e dominância 

 

 

Quando o teste para epistasia é não significativo, pode-se estimar a variância 

aditiva e dominante, já que as médias se ajustam ao modelo aditivo-dominante. A 

variância da soma [ )3(L)3(L i2i1 ⊗+⊗ ] corresponde à variância aditiva, enquanto que da 

diferença [ )3(L)3(L i2i1 ⊗−⊗ ], corresponde à variância de dominância. As somas de 

quadrados para ambos os testes, são apresentados nas equações 5 e 6, 

respectivamente. 

 

[(∑ ⊗+⊗ )3(L)3(L( i2i1 )2/2 - (∑ ⊗+⊗ ))3(L)3(L( i2i1

2/2n]   (5) 

 

[(∑ ⊗−⊗ )(L)(L( ii 33 21 )2/2 – (∑ ⊗+⊗ ))3(L)3(L( i2i1

2/2n]   (6) 

 

A equações 5 e 6 estão divididas em ambos termos por dois, o qual corresponde 

à soma dos coeficientes da soma e da diferença [ )3(L)3(L i2i1 ⊗+⊗ ] e [ )3(L)3(L i2i1 ⊗−⊗ ], 

respectivamente. O n corresponde al número de linhagens (Pi) utilizadas em 

cruzamentos com as linhagens testadoras (L1 e L2), segundo o relatado por KEARSEY e 

POONI (1996). Os valores dos Quadrados Médios (QM), obtidos são posteriormente 

corrigidos pelo número de repetições (r), sendo r = 9, pois foi calculado usando médias. 

 

A análise de variância para epistasia, aditividade e dominância utilizando as 

combinações de médias são apresentadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Análise de variância para epistasia, aditividade e dominância 
 

FV GL QM F 

Epistasia: Entre [ ii21i P)(3L)(3L −⊗+⊗ ] 31 QME QME/QM Res 

Aditividade: Entre [ )3(L)3(L i2i1 ⊗+⊗ ] 31 QMA QMA/QM Res 

Dominância Entre [ )3(L)3(L i2i1 ⊗−⊗ ] 31 QMD QMD/QM Res 

Resíduo intra-bloco - QMRes  

Desvios da epistasia total   t = [ ii21i P)(3L)(3L −⊗+⊗ ]/ σ 

 

 

2.2.7.2 Análise conjunta por locais para epistasia 

 

 

Para o estudo da interação epistasia por local foi empregado o método análise 

comum de variância através da análise conjunta de experimento. A detecção dos efeitos 

de locais, epistasia e da interação destes é determinada com base do uso de um teste 

de hipótese, utilizando o teste F.  

 

Foi realizado o teste de homogeneidade de variâncias, obedecendo ao critério do 

teste de relação máxima igual a 7 para o quociente entre o maior e menor quadrado 

médio do resíduo (PIMENTEL-GOMES, 2000). 

 

Para a análise conjunta de experimentos as médias ajustadas (LSMeans) e 

corrigidas por estande provenientes das análises de variâncias por locais do 

delineamento látice foram inicialmente submetidas à análise biométrica utilizando o 

contraste de média [ ii21i P)(3L)(3L −⊗+⊗ ] proposto por KEARSEY e JINKS (1968) e 

adaptado para geração F4 para detectar epistasia individual por local. 

 

Em seguida, os contrastes de médias individuais por local correspondente às 32 

linhagens foram submetidas á análise de variância conjunta utilizando uma tabela de 

dupla entrada, em que as colunas correspondem aos locais e as linhas aos genótipos. 
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Na tabela 8 é apresentado o esquema da análise de variância conjunta para 

locais, epistasia e epistasia por locais com seus respectivos testes F, considerando o 

modelo misto com epistasia como variável aleatória e local como fixo. 

 

Tabela 8 - Esquema da análise de variância conjunta para epistasia, considerando o 
modelo misto (epistasia aleatório e local fixo) 

 

FV G L QM 

Local (Loc) l-1 (QMl + QMRes)/ (QMb(rl) + QMtxl) 

Epistasia  t-1 QMt/ QMRes 

Epistasia x Loc (t-1)(l-1) QMtxl/ QMRes 

Erro intra-blocos l(k-1)(rk-k-1) QMRes 

 

 

Normalmente, na análise conjunta não se considera o fator de variação bloco 

dentro de repetição dentro de locais por não apresentar efeito genético. Desse modo, o 

total também não tem interesse, e o número de graus de liberdade do resíduo intra-

blocos é obtido pela soma dos números de graus de liberdade dos resíduos das 

análises individuais por local. 
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2.3 Resultados e Discussão 

 

 

2.3.1 Análise de variância individual 

 

 

Os valores e significâncias dos quadrados médios, médias gerais, eficiências dos 

látices e coeficientes de variação experimental (CV%), obtidos nas análises de variância 

do delineamento em látice para todos os caracteres, são apresentadas nas Tabelas 9 e 

10, respectivamente, para os experimentos realizados em Piracicaba e Anhembi. 

 

Para as análises individuais em ambos os locais, foram detectadas diferenças 

altamente significativas (p ≤ 0,01) pelo teste F, para todos os caracteres avaliados: dias 

para florescimento (DF), altura da planta no florescimento (AF), dias para maturação 

(DM), altura da planta na maturação (AM), acamamento (AC) e produção de grãos (PG). 

Isto indica a existência de suficiente variabilidade nestes caracteres para o conjunto de 

tratamentos avaliados. Além da boa qualidade dos experimentos, bastante precisos em 

revelar diferenças para esta fonte de variação, bem como a eficácia do controle local 

que foi altamente significativa para blocos e repetições, exceto para PG e AC na 

localidade Piracicaba e AC em Anhembi. Observa-se também eficiência do 

delineamento látice (EL) sobre blocos completos da ordem de 102% a 146% para PG e 

AF em Piracicaba, enquanto que em Anhembi foi de 112% a 176% para DF e AC, 

respectivamente, sendo de 127% para PG. Esses resultados indicam que seria 

inadequado ignorar a variação devida a blocos dentro de repetições. 

 

Segundo PIMENTEL GOMES (1990), o coeficiente de variação experimental 

dependente do tamanho, forma da parcela e do caráter em consideração. Em Piracicaba 

os CV% para os caracteres DM e DF foram de 1,71% e 4,76%, respectivamente; para 

AM foi de 8,59% e AF de 14,79%, enquanto para AC e PG foram de 33 e 32%, 

respectivamente. Já em Anhembi todos os CV% obtidos foram de menores magnitudes 

e seguiram a mesma ordem de classificação que em Piracicaba,
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Tabela 9 - Análise de variância do delineamento de látice para os caracteres dias para florescimento (DF), altura de 
planta (cm) no florescimento (AF), dias para maturação (DM), altura de planta (cm) na maturação (AM), 
acamamento (AC) e produção de grãos (g/parcela), em Piracicaba, no ano agrícola 2006/2007 

 
QM F V G L 

DF AF DM AM AC PG 
Repetições (R) 8   52,52** 343,51** 24,64** 807,77** 6,29 ns 20.267,00** 
Blocos/ R 81 12,94* 565,58** 13,15** 324,27** 3,26**    2.705,02ns 
Tratamentos 99  84,33** 562,89** 22,76** 589,19** 3,57**    9.237,36** 
Estande 1     1,82 ns 171,42 ns   3,51ns     42,40 ns 1,38ns       513,10ns 
Erro intra-blocos 702 9,04 102,49** 5,51 72,01 0,82** 2.174,95 
EL%  104,32** 146,43** 114,40*** 136,31** 130,71*****    102,49 
Média  63,24   68,43** 136,95*** 98,83 2,71**    144,13 
CV%    4,76   14,79**     1,71***   8,59 33,52****      32,37 
**, * e ns: teste F significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. 

 

Tabela 10 - Análise de variância do delineamento látice para os caracteres dias para florescimento (DF), altura de planta 
(cm) no florescimento (AF), dias para maturação (DM), altura de planta (cm) na maturação (AM), acamamento 
(AC) e produção de grãos (g/parcela), em Anhembi, no ano agrícola 2006/2007 

 
QM F V G L 

DF AF DM AM AC PG 
Repetições (R) 8 10,99** 2.523,31** 87,52** 2.648,42** 1,15 ns 68.991,00** 
Blocos/ R 81   2,84**    195,80** 13,62**    199,88** 0,79**    9.401,67** 
Tratamentos 99   4,23**    178,86** 24,87**    370,15** 0,61** 11.906,00** 
Estande 1  6,85*    865,91** 24,89** 1.125,87** 0,42ns 77.187,41** 
Erro intra-blocos 691  1,28*   35,71   5,81**   37,74 0,23**  2.432,93* 
EL%  112,43*** 143,92 115,00*** 140,62 176,65*****   127,17 
Média    57,93***   53,45 136,57***   77,24 1,46**   203,45 
CV%     1,95**   10,99     1,76***    7,77 32,56***     23,69 
**, * e ns: teste F significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. 
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porém para PG foi bem menor (23%). De modo geral as magnitudes dos CV% 

encontrados neste estudo podem ser consideradas de aceitáveis e concordantes com 

os encontrados na literatura para esses caracteres, utilizando tamanho de parcela igual 

à deste trabalho (ROSSMANN, 2001; SANTOS, 2005; e ARAÚJO, 2006). Os resultados 

obtidos indicam que a maior precisão experimental foi para os caracteres DM, DF, AM e 

AF e menor para PG e AC em ambos os locais. A magnitude maior obtida para PG 

confirma que por ser um caráter quantitativo, é bastante influenciada pelo ambiente. 

 

Na tabela 11 são apresentadas às médias para os caracteres DF, AF, DM, AM, 

AC e PG, em Piracicaba. Estas médias correspondem aos cruzamentos das 32 

linhagens com o testador 1 (linhagem 14), das 32 linhagens com o testador 2 (linhagem 

38), das 32 linhagens per se, das linhagens testadoras (14 e 38) e das 2 testemunhas 

(IAC 100 e IAC 108), todo esses tratamentos formam parte do modelo TTC analisado. 

 

De maneira geral neste local as médias não tiveram diferenças importantes para 

a maioria dos caracteres exceto para PG como será mostrada a seguir. Para cada grupo 

de tratamento são apresentadas as médias e seu respectivo erro padrão. No caráter DF 

as médias dos grupos de tratamentos variaram entre 63 ± 2,82 e 64 ± 3,59 dias para os 

cruzamentos e Pi, respectivamente, enquanto para as testemunhas a média foi de 63 ± 

1,30 dias. Para AF as maiores médias foram alcançadas nas linhagens (Pi) com 71 ± 

10,04 cm, seguida pelo grupo L1i com 69 ± 6,08 cm e 65 ± 7,80 cm para L2i. As médias 

para DM variaram entre 136 ± 2,23 e 138 ± 1,60 dias para os grupos cruzamentos e 

linhagens, respectivamente, as médias das testemunhas foram de 136 dias. Baseado no 

estudo da EMBRAPA (2006) para a região Sudeste do Brasil os genótipos são 

classificadas de ciclo médio (131 a 140 dias). Já para AM as médias foram 94 ± 7,87 cm 

para L2i seguido de 99 ± 8,83 cm para as linhagens (Pi) e 103 ± 6,78 dias para os 

cruzamentos L1i. As médias para AM dos grupos de tratamentos situam-se, no intervalo 

comum para cultivares brasileiras de soja, isto é, entre 60 e 120 cm, segundo a 

EMBRAPA (2006). Para AC as maiores médias ocorreram no grupo de tratamento das 

Pi com nota (3,0 ± 0,74), seguido dos cruzamentos L1i (2,8 ± 0,61) e (2,3 ± 0,54) para L2i 
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Tabela 11- Médias corrigidas por quadrados mínimos para os genótipos (cruzamentos e 
linhagens) do TTC, para dias para florescimento (DF), altura de planta (cm) no 
florescimento (AF), dias para maturação (DM), altura da planta (cm) na maturação 
(AM), acamamento (AC) e produção de grãos (g/parcela) em Piracicaba  (Continua) 

Genótipo DF AF DM AM AC PG 
2x14 65,37 65,56 138,96 100,01 2,32 132,78 
4x14 62,32 65,87 136,09 101,96 2,41 170,09 
7x14 60,11 69,71 139,31 95,83 1,80 207,34 
8x14 60,16 63,97 135,29 96,06 3,58 159,56 
9x14 67,39 78,63 140,19 109,97 3,44 118,09 
10x14 60,65 67,72 137,12 106,11 3,59 153,30 
13x14 64,33 65,15 137,67 97,87 3,48 116,27 
19x14 60,85 70,00 138,06 104,21 2,71 201,88 
22x14 61,93 73,75 139,56 111,42 2,53 161,88 
23x14 64,79 80,39 139,91 109,24 2,91 163,43 
29x14 58,95 60,97 138,31 91,92 1,78 198,91 
31x14 62,50 69,94 136,19 99,06 3,20 160,95 
32x14 63,97 75,72 137,32 102,13 3,70 171,58 
34x14 64,32 77,38 136,08 103,28 2,66 180,43 
35x14 60,18 69,65 136,91 98,88 2,69 165,37 
36x14 67,63 77,18 141,21 105,33 2,71 127,72 
37x14 58,77 66,09 137,04 96,23 3,06 135,59 
42x14 60,76 65,25 139,85 108,55 2,98 167,93 
43x14 59,64 63,11 136,36 99,84 2,01 127,39 
44x14 69,10 72,29 138,98 93,39 1,86 145,35 
45x14 62,27 61,10 135,94 95,53 2,61 165,69 
46x14 70,96 77,44 137,54 110,55 3,28 84,77 
47x14 59,04 64,68 137,31 107,04 2,44 200,17 
49x14 64,87 68,89 137,89 95,20 2,76 128,42 
50x14 59,27 64,78 137,07 99,77 3,64 141,29 
51x14 62,86 66,13 137,25 112,23 4,01 148,16 
52x14 59,29 68,61 138,68 109,79 2,69 227,22 
53x14 66,98 85,33 137,68 104,02 2,52 171,88 
54x14 62,28 69,67 136,87 101,23 3,18 163,19 
55x14 58,36 63,00 139,20 123,83 1,71 248,81 
56x14 62,58 65,70 137,30 104,75 3,44 192,26 
57x14 62,90 63,48 138,21 105,71 3,09 144,38 
2x38 61,85 55,92 136,88 87,11 2,24 127,93 
4x38 65,88 69,22 137,02 92,17 2,13 127,01 
7x38 60,43 60,39 135,92 81,50 2,04 141,88 
8x38 63,43 65,77 135,10 90,58 1,93 128,83 
9x38 67,20 69,05 136,40 95,25 2,61 125,94 
10x38 62,36 69,14 135,60 101,10 1,81 144,38 
13x38 63,04 62,25 136,32 94,03 2,85 94,71 
19x38 60,28 49,16 134,32 76,39 1,65 109,27 
22x38 66,68 82,44 136,90 103,61 2,74 128,80 
23x38 69,29 70,64 140,29 85,80 1,84 110,48 
29x38 65,46 62,68 134,28 90,15 2,33 137,43 
31x38 66,30 70,16 135,39 98,05 3,06 117,32 
32x38 62,09 70,10 136,56 96,13 3,05 145,87 
34x38 65,08 68,19 135,47 94,95 3,86 103,76 
35x38 63,06 68,11 136,60 95,18 2,88 114,39 
36x38 64,23 67,00 136,67 95,25 2,75 132,66 
37x38 60,42 64,55 134,99 88,60 2,10 107,25 
42x38 58,87 51,94 139,46 77,61 1,55 88,80 



 43 

Tabela 11 - Médias corrigidas por quadrados mínimos para os genótipos (cruzamentos e 
linhagens) do TTC, para dias para florescimento (DF), altura da planta (cm) no 
florescimento (AF), dias para maturação (DM), altura de planta (cm) na maturação 
(AM), acamamento (AC) e produção de grãos (g/parcela) em Piracicaba    (Conclusão) 

Genótipo DF AF DM AM AC PG 
43x38 59,54 59,98 136,42 88,42 2,05 154,25 
44x38 61,92 58,37 135,19 96,31 2,34 127,55 
45x38 63,22 58,10 139,51 89,41 1,79 140,62 
46x38 60,40 63,11 135,85 109,79 2,42 189,96 
47x38 60,89 53,99 136,96 87,76 1,88 142,23 
49x38 67,09 77,25 137,06 97,48 2,57 123,54 
50x38 63,25 67,57 137,32 99,07 1,93 153,46 
51x38 62,49 70,35 135,18 106,19 2,98 139,78 
52x38 62,03 65,06 141,03 98,78 1,55 188,64 
53x38 66,14 84,45 135,56 102,39 2,35 186,92 
54x38 63,13 68,07 134,93 103,61 2,96 133,14 
55x38 60,83 59,26 135,18 89,97 2,05 98,55 
56x38 60,47 59,52 139,57 104,89 2,97 142,82 
57x38 64,37 62,51 135,03 95,50 2,24 111,33 

2 69,81 75,72 131,00 105,23 3,35 72,90 
4 67,35 77,51 134,80 95,97 3,49 131,41 
7 61,24 64,39 135,38 79,81 1,62 181,15 
8 65,05 74,29 136,03 100,22 3,57 115,88 
9 63,55 72,32 137,44 105,52 3,98 138,09 
10 64,75 82,28 134,30 105,86 3,14 145,67 
13 70,03 84,02 135,94 100,66 3,64 130,30 
19 60,57 68,87 135,99 103,94 2,70 113,11 
22 69,50 97,15 135,93 111,44 3,89 99,23 
23 59,24 61,55 135,41 91,75 2,37 146,61 
29 63,84 64,25 139,28 95,69 1,78 156,84 
31 68,60 90,53 134,19 99,17 3,49 155,75 
32 63,58 71,79 135,23 99,95 3,29 109,97 
34 61,12 73,60 135,52 100,67 3,44 146,58 
35 64,21 69,35 135,42 97,07 2,66 120,78 
36 61,24 64,34 135,77 106,46 3,14 160,86 
37 60,38 65,29 135,03 94,08 3,68 105,04 
42 58,93 54,23 135,30 82,91 1,85 129,71 
43 60,89 63,40 138,33 101,56 2,53 138,49 
44 60,31 55,99 135,86 102,87 3,24 78,66 
45 69,93 64,98 139,25 79,33 1,57 139,34 
46 60,49 64,04 137,05 101,72 3,68 119,52 
47 69,73 76,97 137,24 109,88 3,76 131,61 
49 63,06 67,23 135,35 91,81 2,16 133,66 
50 59,87 56,74 136,45 80,27 1,81 188,33 
51 61,97 68,31 135,98 97,68 2,79 155,12 
52 60,90 64,95 137,73 107,76 2,20 220,54 
53 66,16 86,12 135,36 114,11 2,81 175,32 
54 67,21 84,13 134,72 101,75 2,05 231,86 
55 60,86 63,16 137,33 101,44 2,44 139,98 
56 61,53 73,91 137,82 107,24 3,93 81,78 
57 65,91 73,26 135,05 100,71 2,88 153,14 
14 61,04 62,18 136,22 98,00 3,00 156,67 
38 70,42 79,70 140,16 107,16 3,25 97,04 

IAC100 62,50 68,25 140,33 110,33 2,97 203,65 
IAC108 61,93 59,77 136,34 83,87 2,09 106,95 
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Para o caráter PG é onde ocorre a maior variação entre as médias como o mostra 

o padrão. As médias variaram entre 72,90 a 248,81 (g/parcela), enquanto as médias por 

grupo de tratamentos foram as seguintes: 131,85 ± 24,94 g/parcela para (L2i), 138,97 ± 

35,73 g/parcela para as linhagens (Pi) e 161,94 ± 34,35 g/parcela para (L1i). Dentro do 

grupo L2i as médias variaram entre 88,80 a 189,96 g/parcela, para L1i variaram entre 

84,77 e 248,81 g/parcela e entre 72,90 a 231,86 g/parcela para as linhagens (Pi). As 

médias das testemunhas foram 203,65 ± 4,56 (IAC 100) e 106,95 ± 3,40 (IAC 108) 

g/parcela, respectivamente. 

 

Na tabela 12 são apresentadas as médias para os caracteres DF, AF, DM, AM, 

AC e PG, em Anhembi para os mesmos grupos de tratamentos. De maneira geral e 

semelhante ao que ocorreu em Piracicaba, as médias tiveram diferenças importantes e 

maior variação medida através do erro padrão para o caráter PG. 

 

Para DF as médias foram 57,69 ± 0.61dias para L1i, 57,94 ± 0,57 dias para L2i e 

58,10 ± 0,94 dias nas linhagens Pi. No caráter DM as médias para os grupos de 

tratamentos Pi, L2i, L1i foram 137 ± 2,04 dias, 136 ± 1,64 dias e 137 ± 1,68dias, 

respectivamente. Segundo a EMBRAPA (2006) para a região Sudeste de Brasil os 

tratamentos são classificados de ciclo médio (131 a 140 dias). Para os caracteres AF e 

AM as médias foram de 53 ± 7,80 cm e 77 ± 6,25 cm, respectivamente com pouca 

variação. A média para AM situou-se, no intervalo comum para cultivares brasileiras de 

soja, isto é, entre 60 e 120 cm, segundo a EMBRAPA (2006). Não houve problemas de 

acamamento devido provavelmente à menor altura, (média geral foi de 1,50 ± 0,24). Já 

para PG as médias variaram entre 65,02 g/parcela para a linhagem 35 a 333,16 

g/parcela para o cruzamento 52x14. As médias por grupos de tratamentos foram: 

linhagens 195,56 ± 48,02, cruzamento L2i 195,59 ± 25,11 e cruzamento L1i 220,09 ± 

33,28. As médias das testemunhas foram as seguintes: IAC 100 (237,80 g/parcela) e 

IAC 108 (127,00 g/parcela). 
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Tabela 12 - Médias corrigidas por quadrados mínimos para os genótipos (cruzamentos e 
linhagens) do TTC, para dias para florescimento (DF), altura de planta (cm) no 
florescimento (AF), dias para maturação (DM), altura de planta (cm) na maturação 
(AM), acamamento (AC) e produção de grãos (g/parcela) em Anhembi         (Continua) 

Genótipo DF AF DM AM AC PG 
2x14 57,95 52,35 138,79 73,65 1,61 209,13 
4x14 57,48 51,26 134,23 79,61 1,60 179,67 
7x14 57,09 51,50 136,22 76,65 1,38 201,89 
8x14 56,98 53,25 134,40 78,65 1,32 215,63 
9x14 58,55 56,45 138,42 84,91 1,96 225,80 
10x14 56,93 56,02 136,57 82,43 1,61 196,46 
13x14 57,67 55,36 137,14 81,23 1,88 222,80 
19x14 57,22 60,57 137,09 83,12 1,71 246,87 
22x14 57,41 57,54 140,16 83,10 1,51 202,63 
23x14 57,88 55,93 138,31 84,64 1,58 269,17 
29x14 57,43 51,32 140,15 75,22 1,14 183,70 
31x14 57,87 62,19 135,23 84,99 1,49 251,09 
32x14 57,68 54,22 136,07 79,93 1,73 207,71 
34x14 57,11 56,31 134,13 76,64 1,33 207,38 
35x14 57,95 56,15 137,01 79,48 1,82 215,59 
36x14 59,12 50,40 138,42 81,56 2,05 225,67 
37x14 57,13 55,04 135,96 77,53 1,60 232,50 
42x14 57,64 53,75 138,81 79,54 1,60 216,17 
43x14 57,29 54,22 134,94 76,21 1,29 178,97 
44x14 59,64 48,46 136,25 67,84 1,47 174,33 
45x14 57,50 46,97 135,08 70,17 1,37 203,36 
46x14 58,02 51,77 138,69 85,47 1,57 219,13 
47x14 57,71 54,23 137,37 80,02 1,30 271,69 
49x14 57,89 54,62 134,87 81,17 1,41 187,74 
50x14 57,36 56,83 136,67 82,19 1,72 170,29 
51x14 58,63 55,29 139,80 82,31 1,70 243,04 
52x14 57,49 56,12 137,62 82,77 1,73 333,16 
53x14 57,66 60,77 138,12 89,56 1,98 219,05 
54x14 58,16 59,39 137,60 87,28 1,54 247,87 
55x14 57,11 57,07 137,90 103,27 1,52 228,16 
56x14 57,11 57,00 136,90 84,35 1,73 248,67 
57x14 57,67 53,13 136,82 81,20 1,77 207,49 
2x38 57,83 48,91 137,48 76,17 1,47 207,60 
4x38 57,87 51,98 136,48 72,00 1,27 235,92 
7x38 57,05 48,44 134,45 69,43 0,97 210,27 
8x38 57,38 53,34 134,53 74,73 1,35 159,62 
9x38 58,69 50,92 136,17 73,86 1,41 235,72 
10x38 57,86 54,31 135,39 75,25 1,38 197,76 
13x38 57,67 49,69 136,34 74,81 1,42 214,43 
19x38 57,30 45,37 135,09 64,84 0,80 154,35 
22x38 57,08 56,89 137,25 81,14 1,48 206,23 
23x38 59,48 51,33 136,19 68,81 0,90 200,62 
29x38 59,12 50,70 136,52 71,63 1,45 190,21 
31x38 58,30 57,54 137,00 74,87 1,45 197,46 
32x38 57,75 56,65 135,21 79,22 1,75 231,39 
34x38 57,71 54,50 136,30 79,14 1,62 197,30 
35x38 58,31 56,52 138,21 80,77 1,39 198,85 
36x38 58,63 54,22 137,28 76,30 1,36 201,10 
37x38 57,49 54,33 136,54 72,71 1,38 160,78 
42x38 57,54 46,66 137,37 63,77 1,07 183,29 
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Tabela 12- Médias corrigidas por quadrados mínimos para os genótipos (cruzamentos e 
linhagens) do TTC, para dias para florescimento (DF), altura de planta (cm) no 
florescimento (AF), dias para maturação (DM), altura de planta (cm) na maturação 
(AM), acamamento (AC) e produção de grãos (g/parcela) em Anhembi          (Conclusão) 

Genótipo DF AF DM AM AC PG 
43x38 57,65 44,35 133,84 62,23 1,02 162,11 
44x38 57,93 51,30 135,33 76,29 1,01 155,20 
45x38 58,49 45,45 141,48 65,15 1,19 180,23 
46x38 57,90 59,02 134,78 86,07 1,73 237,38 
47x38 57,48 49,00 135,36 70,72 1,12 189,12 
49x38 58,70 55,63 136,72 78,16 1,35 196,11 
50x38 57,81 54,76 137,64 79,83 1,55 195,70 
51x38 57,86 51,32 134,23 78,16 1,18 177,46 
52x38 58,12 48,38 137,28 73,30 1,41 177,07 
53x38 58,50 56,84 134,62 78,36 1,29 238,61 
54x38 57,94 59,11 136,84 76,36 1,24 193,79 
55x38 57,17 49,26 135,23 72,51 0,90 157,17 
56x38 58,02 53,92 139,35 77,70 1,45 226,07 
57x38 57,48 50,36 133,72 75,34 1,00 189,79 

2 59,69 48,47 141,13 80,77 2,27 180,21 
4 58,83 54,98 133,38 73,82 1,45 173,25 
7 57,09 47,24 134,79 58,99 1,21 189,87 
8 57,21 51,37 133,62 76,78 1,36 144,73 
9 57,53 51,96 137,95 84,24 1,76 221,04 
10 57,36 64,06 135,79 81,74 1,75 175,16 
13 58,09 55,46 138,03 81,55 1,92 187,27 
19 57,23 50,29 136,22 77,06 1,38 180,72 
22 57,40 57,01 137,34 76,63 1,84 150,85 
23 57,04 54,83 135,71 73,75 1,28 195,06 
29 59,23 46,72 138,64 69,90 0,98 196,18 
31 59,30 54,25 135,80 73,54 1,59 147,56 
32 58,71 53,85 134,42 75,02 1,79 183,81 
34 59,33 45,28 136,64 72,92 1,33 92,44 
35 59,81 39,09 135,96 63,74 0,99 65,02 
36 56,90 53,99 134,60 85,03 1,58 230,68 
37 57,26 51,08 134,18 69,82 1,32 167,11 
42 57,21 45,67 135,27 68,14 1,04 176,50 
43 58,08 55,34 138,80 79,22 1,55 216,20 
44 57,71 54,14 133,51 75,08 1,68 167,94 
45 58,96 45,11 139,13 63,40 1,58 221,66 
46 58,29 55,84 136,68 78,91 1,47 230,19 
47 59,14 55,70 137,08 78,94 1,61 237,68 
49 57,95 53,65 134,49 73,98 1,10 179,75 
50 56,86 48,72 140,81 64,68 1,26 292,18 
51 58,47 54,89 139,06 80,37 1,72 216,47 
52 57,14 58,61 137,80 84,05 1,26 269,50 
53 59,75 69,95 134,76 89,07 1,45 268,54 
54 58,13 59,56 135,90 87,19 1,46 260,17 
55 57,00 53,84 138,56 82,20 1,62 210,92 
56 57,74 56,04 136,90 81,94 1,71 187,62 
57 58,78 57,84 136,09 78,64 1,45 241,80 
14 57,52 54,10 136,80 79,70 1,12 200,24 
38 59,39 54,29 138,44 82,02 2,07 216,94 

IAC100 57,69 52,21 135,93 80,40 1,65 237,80 
IAC108 58,38 47,21 134,63 65,13 1,18 127,00 
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Geralmente no local Piracicaba o desempenho dos tratamentos foi inferior ao 

alcançado no local Anhembi; o seja foram obtidas maiores médias para número de dias 

para florescimento, para maturação e maior altura de plantas no florescimento o qual 

pode ocasionar dificuldade de ordem agronômica, como maior acamamento e incidência 

de doenças (maior tempo no campo) e conseqüentemente menor produção de grãos por 

parcela. Em termos de qualidade ambiental o local Anhembi, foi mais favorável para a 

maioria dos caracteres avaliados, com maior PG (30% a mais que em Piracicaba), 

menor AC, menor AF e AM. 

 

Nas Tabelas 13 e 14 são apresentados os desdobramentos da fonte variação 

tratamentos, para Piracicaba e Anhembi, respectivamente, as quais foram altamente 

significativas para todos os caracteres em ambos as locais. 

 

As fontes de variação ( 1iL , 2iL ) são originadas dos cruzamentos entre as duas (2) 

linhagens testadoras (L1 e L2) com trinta e duas (32) linhagens (Pi) com 31 graus de 

liberdade para cada testador. As 34 linhagens correspondem a 32 linhagens (Pi) mais 2 

linhagens testadoras (L1 e L2) permitiram formar as fontes de variação linhagens e 

testadores com 31 e 1 graus de liberdades, respectivamente. 

 

Para todos os caracteres avaliados foram observados diferenças altamente 

significativas (p ≤ 0,01) entre os cruzamentos com o testador 1 (L1i),com o testador 2 

(L2i) e entre as linhagens per se (Pi) nos dois locais. Isto sugere ocorrência de grande 

variabilidade entre os genótipos para os diversos caracteres avaliados. Porém, a fonte 

de variação testadores (L1 vs L2) não mostrou diferenças altamente significativas para os 

caracteres DF, AF, AC em a localidade Piracicaba e DF, AF, DM e AC em Anhembi. 

Esses resultados podem ser confirmados observando as médias obtidas para esses 

caracteres, onde não foi possível observar diferenças entre elas. Foram detectadas 

diferenças nos caracteres DM, AM em Piracicaba e AM em Anhembi, os quais podem 

ser atribuídas às diferenças genéticas per se das linhagens testadoras. 



Tabela 13 - Análise de variância com desdobramento de tratamentos para os caracteres dias para florescimento (DF), 
altura de planta (cm) no florescimento (AF), dias para maturação (DM), altura de planta (cm) na maturação 
(AM), acamamento (AC) e produção de grãos (g/parcela), em Piracicaba, no ano agrícola 2006/2007 

 
QM F V G L 

DF AF DM AM AC PG 
Tratamentos 96 84,33** 562,89** 22,76**    589,19** 3,57**   9.237,36** 

Cruzamentos (L1i) 31 88,08** 304,28** 16,35**    357,49** 3,06**   9.609,64** 
Cruzamentos (L2i) 31 53,34** 494,07** 24,59**    490,06** 2,34**   4.523,91** 
Linhagens (Pi + L) 33 93,67** 734,32** 16,50**    657,65** 4,28** 10.788,00** 

Linhagens (Pi) 31 88,35** 705,85** 13,39**    595,19** 4,41** 10.037,00** 
L1 vs L2 1   1,52ns 321,05ns 66,73** 2.901,87** 3,38ns 38.678,00** 

Erro intra-blocos 702 9,04 102,49**  5,51*    72,01 0,82** 2.174,95* 
Média L1  61,04** 62,18* 136,22***   98,00 3,00**    156,67* 
Média L2  70,42** 79,70* 140,16*** 107,16 3,25**     97,04 
**, * e ns: teste F significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. 

 

Tabela 14 - Análise de variância com desdobramento de tratamento para os caracteres dias para florescimento (DF), altura 
de planta (cm) no florescimento (AF), dias para maturação (DM), altura de planta (cm) na maturação (AM), 
acamamento (AC) e produção de grãos (g/parcela), em Anhembi, no ano agrícola 2006/2007 

 
QM F V G L 

DF AF DM AM AC PG 
Tratamentos 96 4,23** 178,86** 24,87** 370,15** 0,61** 11.906,00** 

Cruzamentos (L1i) 31 2,94** 304,27** 16,35** 357,48** 0,35**   8.568,92** 
Cruzamentos (L2i) 31 2,64** 494,07** 24,59** 490,06** 0,43**   5.525,06** 
Linhagens (Pi + L) 33 6,66** 251,94** 30,49** 394,93** 0,62** 17.919,00** 

Linhagens (Pi) 31 6,89** 265,18** 31,94** 398,27** 0,63** 17.827,00** 
L1 vs L2 1 1,48 ns    59,65 ns   5,92ns 787,66** 0,82ns 40.127,00** 

Erro intra-blocos 691 1,28** 35,71 5,81 37,74* 0,23** 2.432,93* 
Média L1  57,52*** 54,10 136,80*** 79,70* 1,12**   200,24 
Média L2  59,39*** 54,29 138,44*** 82,02* 2,07**   216,94 
**, * e ns: teste F significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. 
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Para o caráter PG observaram-se diferenças altamente significativas e 

consistentes em ambos as locais e, quando comparamos as médias obtidas nos locais 

podemos observar superioridade do testador 1 sobre o 2 em Piracicaba, porém em 

Anhembi o testador 2 foi superior ao testador 1, este desempenho não consistente entre 

as linhagens testadoras pode ser atribuído aos efeitos da interação genótipo x ambiente. 

As diferenças entre os testadores para PG parecem fundamentais para a detecção de 

epistasia por o modelo TTC, já que estimadores não ambíguos de epistasia e não 

viesados de aditividade e dominância em ausência de epistasia são obtidos quando as 

linhagens testadoras apresentam diferenças para o caráter em estudo. Devido a isso, 

para os outros caracteres não é possível estimar interação não alélica, já que eles 

estariam viesados (JINKS, PERKINS e BREESE, 1969). 

 

JINKS e VIRK (1977) estudaram as conseqüências genéticas do uso de 

testadores inadequados como à presença de alelos comuns (não contrastantes) entre 

os testadores (L1 e L2) no TTC modificado e concluíram que o teste de epistasia nesta 

circunstancia torna-se ambíguo e pode detectar erroneamente interação não alélica. 

Além disso, o teste e os estimadores de variância aditiva e de dominância estão 

viesadas e superestimados, respectivamente pelo efeito de alelos comuns para a 

primeira e porque refletem efeitos de dominância somente dos locos não comuns na 

segunda. 

 

 

2.3.2 Análise de variância conjunta 

 

 

Segundo PIMENTEL-GOMES (2000) para que os experimentos conduzidos em 

diferentes locais possam ser considerados em uma análise conjunta de variância, é 

necessário que os quadrados médios dos resíduos das análises individuais sejam 

homogêneos. Neste estudo, a homogeneidade dos quadrados médios residuais, para 

todos os caracteres resultaram inferiores a 1, exceto para DF e AC onde o teste F max foi 

de 2,35 e 1,18, respectivamente. Em geral, o limite de sete vezes para o quociente entre 
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a variância do resíduo maior e menor do quadrado médio residual de (PIMENTEL-

GOMES, 2000) não foi superado em nenhum dos casos, sugerindo que há 

homogeneidade e assim é possível fazer a análise conjunta para todos os caracteres 

avaliados. 

 

Na tabela 15 são apresentados os quadrados médios, médias gerais e CV% 

correspondente à análise conjunta de variância referente a todos os caracteres 

estudados. 

 

O efeito de locais mostrou diferenças altamente significativa para todos os 

caracteres, indicando que os locais Piracicaba e Anhembi diferem para as 

características consideradas. Efeitos significativos para locais também foram relatados 

em trabalhos com soja por LAÍNEZ-MEJÍA (1996); TOLEDO et al. (2000); PRADO et al. 

(2001); ROCHA e VELLO (1999); e ROCHA (2002) para o caráter PG. 

 

Observou-se que a magnitude da variação devido a locais, foi sempre maior que 

as de tratamentos e de interação tratamentos x locais para todos os caracteres. Isto 

resultados coincidem com a afirmação dada por RAMAGOSA e FOX (1993), que 

indicam que a proporção da soma de quadrado devido à variação de locais variou entre 

80 a 90% da soma de quadrado total. 

 

A análise de variância conjunta detectou diferenças altamente significativa (p ≤ 

0,01) entre tratamentos e para a interação tratamentos x locais para todos os caracteres 

avaliados. Estes resultados mostram a presença de alta variabilidade genética, bem 

como comportamento diferencial dos tratamentos entre os locais para todos os 

caracteres sob estudo. Alem disso, confirmou como é esperado a importância do 

ambiente na expressão do genótipo, principalmente para caracteres quantitativos. No 

caso de seleção os resultados sugerem que é necessário fazer-la porá cada local ou 

selecionar aqueles materiais que não apresentam interação através dos locais. 



Tabela 15 - Análise de variância conjunta em delineamento látice para os caracteres dias para florescimento (DF), altura 
de planta (cm) no florescimento (AF), dias para maturação (DM), altura de planta (cm) na maturação (AM), 
acamamento (AC) e produção de grãos (g/parcela), em Piracicaba e Anhembi, no ano agrícola 2006/2007 

 
QM F V G L 

DF AF DM AM AC PG 
Locais (L) 1 12.437,00** 100.399,00** 48,64 ns 207.209,00** 681,19** 1.532.940,00** 
Repetições/L 16        31,62**     1.433,41** 56,08**     1.728,09**    3,71*      44.629,00** 
Blocos / R / L 162          7,89**        380,69** 13,38**        262,07**     2,02**        6.053,34** 
Tratamentos (T) 99        55,09**        531,16** 38,47**        863,11**     2,93**      15.870,00** 
T x L 99       32,30**        205,53**   9,31**          94,62**     1,24**        5.210,87** 
Erro intra-blocos 1.393       5,20       69,36 5,66*        55,01  0,53     2.302,92 
Média      60,60       60,98  136,76****       88,09  2,09        173,62 
CV%        3,76       13,59  1,73*         8,36  34,81*          27,37 
**, * e ns: teste F significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. 
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Neste estudo quando se comparam as proporções das somas de quadrados de 

tratamentos e de tratamentos x locais, as magnitudes das somas de quadrados de 

tratamentos foram maiores que as de a interação, para todos os caracteres avaliados, 

variando entre 63% a 90% para DF e AM, respectivamente, e 75% para PG, os baixos 

valores da interação sugerem maior estabilidade dos caracteres. Resultados similares 

foram obtidos por ZHOU e ZHU (1994) em soja. Já RAMAGOSA e FOX (1993) 

obtiveram resultados diferentes aos apresentados anteriormente, onde a fonte de 

variação interação genótipo por ambiente foi mais importantes que a de genótipos. 

ROCHA (2002) concluiu que os efeitos de ambientes foram mais importantes do que o 

efeito da interação genótipo por ambiente, e este mais importante do que o efeito de 

genótipos. 

 

Em soja a interação genótipo por ambiente GxE tem sido estuda amplamente. 

Segundo BONATO (1978) a ocorrência da interação genótipo por locais por ano na PG, 

indicou diferenças especificas na reação de determinados genótipos em determinados 

anos e locais. ALLIPRANDINI et al. (1994) analisaram os efeitos da interação genótipos 

x ambientes sobre PG, em vários locais e em vários anos, concluindo que a interação 

genótipos por anos por locais foi importante e que para determinado ano e local existe 

um genótipo que melhor expressa seu fenótipo. Também encontraram efeitos não 

significativos para a interação G x L e G x A, e concluíram que quando G x A não é 

importante, pode-se abreviar o período de avaliação para apenas um ano, mas que os 

experimentos devem ser conduzidos em diversos locais. DASHIELL et al. (1994) 

mostraram que os genótipos mais produtivos são mais sensíveis às variações 

ambientais e que a alta interação genótipos x ambientes influenciou a baixa 

herdabilidade da PG. ROCHA e VELLO (1999) evidenciaram diferenças significativas na 

interação de genótipos x locais para o caráter PG. Já ROCHA (2002) relatou a 

ocorrência de alta magnitude da interação genótipo por ambiente para PG em soja. 

 

Os resultados da análise de variância conjunta com os desdobramentos das 

fontes de variação tratamentos e tratamentos x locais nos grupos cruzamentos (L1i, L2i), 

linhagens (Pi) e testadores (L1 e L2) para os caracteres AF, AF, DM, AM, AC e PG, 
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encontra-se na Tabela 16. Todas as fontes de variação mostraram diferenças altamente 

significância (p ≤ 0,01) para os caracteres avaliados, exceto as linhagens usadas como 

testadoras (L1 e L2) que somente mostraram diferenças para PG. A significância nos 

grupos de tratamentos indica a existência de suficiente variabilidade genética.  

 

De forma geral a interação de cruzamentos (L1i, L2i), linhagens (Pi) e testadores (L1 e L2) 

por locais, foram altamente significativos (p ≤ 0,01) para todos os caracteres; estes 

resultados indicam variabilidade no comportamento relativo dos tratamentos avaliados 

nos locais Piracicaba e Anhembi. 

 

Além de confirmar a importância do ambiente na expressão do fenótipo, a 

interação genótipos x ambientes é considerada uma das principais limitações nos 

estudos de genética e melhoramento de plantas. DUARTE e VENCOVSKY (1999) 

relataram que o entendimento da interação genótipo por ambiente torna-se 

imprescindível aos programas de melhoramento em que se buscam minimizar a 

inconsistência das características relacionadas à produtividade diante da variação 

ambiental. FALCONER e MACKAY (1996), afirmam que a interação genótipo por 

ambiente pode surgir: (a) por diferentes respostas de iguais genótipos em diferentes 

ambientes ou (b) por diferentes respostas de diferentes genótipos em diferentes 

ambientes. Então, quando um mesmo conjunto de locos se expressa em diferentes 

ambientes, as diferenças nas respostas podem ser explicadas pela heterogeneidade da 

variância genética e experimental e quando diferentes conjuntos de locos se expressam 

em ambientes distintos, as diferenças explicam-se por uma inconsistência das 

correlações genéticas entre os valores de um mesmo caráter. Biologicamente se explica 

isto quando as contribuições dos locos que controlam o caráter deferem entre 

ambientes. 



Tabela 16 - Análise de variância conjunto com desdobramento de tratamentos e sua interação com locais para os 
caracteres dias ao florescimento (DF), altura de planta (cm) no florescimento (AF), dias para maturação (DM), 
altura de planta (cm) na maturação (AM), acamamento (AC) e produção de grãos (g/parcela), em Piracicaba e 
Anhembi, no ano agrícola 2006/2007 

 
QM F V G L 

DF AF DM AM AC PG 
Locais (L) 1 12.437,00** 100.399,00** 48,64 ns 207.209,00** 681,19** 1.532.940,00** 
Tratamento (T) 96        55,09**        531,16** 38,47**        863,11**     2,93**      15.870,00** 

Cruzamentos (L1i) 31        51,15ns       224,33* 27,04**        504,16**     1,85 ns      12.680,00** 
Cruzamentos (L2i) 31        32,11 ns        487,36** 29,91**        568,01**   1,69*       6.058,06* 
Linhagens (Pi) 31       57,43ns       649,95* 30,96**        659,80**   5,15*      18.840,00** 
(L1 vs L2) 1         1,35ns          50,42ns    6,67 ns       209,29*     1,06ns      25.462,00** 

T x L 96       32,30**        205,53**    9,31**          94,62**     1,24**        5.210,87** 
Cruzamentos (L1i) x L 31       30,71**        123,41**    7,16 ns          97,28**     1,25**        5.344,24** 
Cruzamentos (L2i) x L 31       19,64**        141,13**  8,20*          85,39**    0,87*        3.423,35** 
Linhagens (Pi) x L 31      36,81**        308,37**   8,85**          79,43ns    1,45**        6.306,75** 
(L1 vs L2) x L 1        1,35ns          84,02ns   6,78ns            6,67ns    1,07ns              60,00 ns 

Erro (conjunto) 1.393     5,20        69,36 5,66*        55,01 0,53      2.302,92 
**, * e ns: teste F significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. 
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A interação testadores (L1 e L2) por locais, foi não significativa para todos os 

caracteres; isto indica que o comportamento relativo das linhagens usadas como 

testadoras foi consistente nos locais considerados e em um programa de melhoramento 

quando são obtidos resultados similares para um conjunto de genótipos é possível 

selecionar os adaptados para ambos locais para os caracteres considerados. Neste 

estudo o ambiente favorável como Anhembi, onde de modo geral as médias dos 

caracteres agronômicos importantes são maiores propiciam melhor, discriminação entre 

os genótipos. Então este local parece ser apropriado para a seleção de genótipos por 

evidenciar de forma significativa a variabilidade fenotípica existente. 

 

 

2.3.3 Detecção de epistasia para a produção de grãos 

 

 

Nas análises de variância apresentadas anteriormente o teste de F detectou 

diferenças significativas entre os genótipos (cruzamentos e linhagens) para todos os 

caracteres (DF, AF, DM, AM AC e PG) estudados. Por razões requeridas do modelo 

TTC, embora exista diferenças entre genótipos, as linhagens utilizadas como testadores 

não são contrastantes para todos esses caracteres. Os testadores (L1 e L2) utilizadas 

são contrastantes somente para o caráter PG. 

 

Segundo, BERNARDO (2002), a limitação básica atribuível ao método TTC, é 

que a epistasia refere-se somente aos locos para os quais os testadores (L1 e L2) 

diferem e a dificuldade de conseguir testadores que sejam diferentes para todos os 

locos e para vários caracteres simultaneamente. Por outro lado, segundo JINKS e VIRK 

(1977) entre as conseqüências genéticas do uso de testadores inadequados (alelos em 

comum) no TTC, é que o teste de epistasia torna-se ambíguo e pode detectar 

erroneamente a interação não alélica. 
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Na Tabela 17 são apresentados os quadrados médios e as significâncias dos 

testes F e t das análises de variância da epistasia para produção de grãos (PG) para 

cada local.  

 

Tabela 17 - Análise de variância da epistasia para o caráter produção de grãos 
(g/parcela) para cada local, no ano agrícola 2006/2007 

 

QM 
FV 

GL Piracicaba GL Anhembi 

Epistasia 31 5.551,09** 31 9.047,22** 

Erro 702 2.174,95** 691 2.432,93** 

Desvio da epistasia total ‡  154,82**  220,10** 

**, teste F significativo a 1%. 
‡, teste t significativo a 1% com 702 e 691 GL para Piracicaba e Anhembi, respectivamente.  

 

 

A análise de variância da epistasia detectou diferenças altamente significativa (p 

≤ 0,01) pelo teste de F e t para o caráter PG em ambos os locais, sugerindo 

primeiramente que as 32 linhagens diferem quanto à contribuição da epistasia para a 

expressão do caráter PG, e que quando avaliamos o desvio médio da epistasia total das 

32 linhagens a interação não alélica expressada como um todo está presente na 

determinação do caráter PG em soja. Este resultado estabelece o fato que a variância 

epistática não poderia ser excluída da estimação da variância genética para PG em 

soja. A epistasia é conhecida como a interação entre alelos de locos diferentes 

(interações não alélica). Sua presença é possível quando as variâncias dos efeitos 

principais (aditivos e dominantes) não explicam toda a variação entre o grupo de 

genótipos avaliados. 

 

Segundo COCKERHAM (1954), no melhoramento de espécies autógamas, onde 

o objetivo é a obtenção de linhas puras superiores, possivelmente os tipos de epistasia 

mais importantes são epistasia aditiva x aditiva, e epistasia aditiva x aditiva x aditiva, etc, 

por serem esses tipos fixáveis em genótipos homozigóticos. Alem disso, este tipo de 

interação não alélica contribuiriam para a superioridade de algumas linhagens com 
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relação ao genitor superior. Neste trabalho foram utilizadas 32 linhagens com alta 

homozigose. Em razão disto, é razoável pensar que o tipo de epistasia detectada neste 

estudo, seja do tipo aditiva x aditiva. Assim, nos programas de melhoramento, onde os 

cruzamentos são seguidos de procedimentos seleção para o desenvolvimento de 

linhagens puras como em soja, é recomendável atrasar a mesma até alcançar a 

homozigose (aproximadamente F6), para capitalizar o beneficio deste tipo de epistasia. 

Segundo GOLDRINGER et al. (1997) a epistasia é provavelmente de grande 

importância em espécies autógamas como a soja, devido à seleção continua em 

genótipos já fixados, com pouca chance de recombinação. 

 

HALLAUER e MIRANDA FILHO (1988) relataram que o estudo da variação 

genética é fundamental para o planejamento e condução de um programa de 

melhoramento. Com esse pode-se avaliar a viabilidade de começar ou de dar 

continuidade ao programa de melhoramento que esteja em andamento. Além disso, 

relatam que em espécies autógamas e, principalmente, em soja, os primeiros estudos 

da variação genética utilizando os métodos convencionais em caracteres de importância 

econômica foram feitos por BRIM e COCKERHAM e HANSON e WEBER. Nesses 

trabalhos verificou-se que a variância aditiva é um componente importante para a 

maioria dos caracteres, com certa contribuição da epistasia aditiva x aditiva. 

 

Mais recentemente, outros trabalhos sobre estudo da variação genética em soja 

feitos por SOLANI (1998), TOLEDO et al. (2000), GRAVINA et al. (2004), VOLLMANN et 

al. (2005) e VALERIO et al. (2005) utilizando linhagens endogâmicas, populações 

segregantes, marcadores moleculares (QTL) e utilizando diversos modelos genéticos de 

análise, tais como: média de gerações, teste de escala, dialélicos (Hayman e Griffing) e 

outros, demonstraram que a variância aditiva é o componente principal da variação 

genética, com uma contribuição entre 60 a 90% para a maioria dos caracteres 

agronômicos, mas uma proporção importante desta é atribuída à variância epistática do 

tipo i (aditiva x aditiva). Nesses trabalhos, também foram freqüentemente detectados 

outros efeitos genéticos como dominância, ligação gênica e interação genótipo x 

ambiente. BERNADO (2002) relata que embora a variância da epistasia esteja presente 
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existem certas dificuldade para separá-la da variação aditiva e dominante, os erros de 

amostragem associadas a sua estimação são maiores e são de baixa magnitude 

comparada com a variação aditiva e dominante. 

 

Em soja existem poucos trabalhos na literatura referidos à detecção e 

quantificação da epistasia pelo modelo TTC. ARAÚJO (2006) estudou epistasia em soja 

pelo delineamento TTC, e detectou a ocorrência de variância epistática para os 

caracteres PG, DF e DM, e concluiu que as estimativas de variâncias genéticas aditivas 

e dominantes para caracteres como PG, DF e DM podem estar viesadas, quando não 

se considera a epistasia. 

 

Em outras espécies efeitos significativos da epistasia para PG utilizando TTC têm 

sido relatados: em trigo (KETATA et al., 1976; SINGH, 1981); em milho (WOLF e 

HALLAUER, 1997; PARVEZ et al., 2006), em feijão moyashi (KHATTAK et al. 2001, 

2002); em algodão (SILVA e ALVES, 1983; BHATTI et al., 2006); em amendoim 

(UPADHYAYA e NIGAM, 1998); em arroz (SALEEM et al., 2005), em linho (SOOD et al., 

2007), e em Arabipdosis thaliana (KUSTERER et al., 2007). 

 

 

2.3.4 Detecção de interação epistasia por local para produção de grão 

 

 

Na Tabela 18 são apresentados os quadrados médios correspondente à análise 

de variância conjunta da epistasia para produção de grãos (PG) em g/parcela.  

 

As fontes de variação epistasia e local mostraram diferenças altamente 

significativa (p ≤ 0,01) para o caráter PG, indicando que esse caráter está influenciado 

pela interação não alélica dos locos que o determinam e que as locais (Piracicaba e 

Anhembi) são diferentes e afetam a expressão da epistasia para PG em soja. 

 

 



 59 

Tabela 18 - Análise de variância conjunta da epistasia para o caráter produção de grãos 
(g/parcela) 

 

FV GL QM 

Local (L) 1 204.575,88** 

Epistasia 31 8.584,50** 

Epistasia x L 31 6.013,80** 

Erro 1.393 2.302,92** 
** , teste F significativo ao 1%. 

 

 

Para a interação epistasia x local a análise de variância conjunta detectou 

também diferenças altamente significativa (p ≤ 0,01) para PG, este resultado sugere que 

a interação não alélica presente entre os locos que determinam a expressão do caráter 

PG em soja apresentam sensibilidade diferencial as variações entre locais. As 

interações com ambiente dependem do número de locos envolvidos na herança do 

caráter e na medida em que o número aumenta as possibilidades de influência do 

ambiente são maiores. Além disso, existe a possibilidade que os mecanismos 

envolvidos na expressão de um caráter complexo como PG, serem diferentes conforme 

o ambiente de avaliação. De fato, se os locos que determinam PG em soja também 

participam na adaptação e eles interagem em um ambiente especifico, então a epistasia 

poderia variar com ambiente. Esta poderia ser uma possível explicação para a interação 

epistasia por local detectada no caráter PG em soja. 

 

A presença da interação genótipo x ambiente, é considerada uma das principais 

limitações dos estudos de genética, não só por dificultar o processo de seleção como 

também por afetar a estimação dos parâmetros genéticos, influenciando as inferências 

de uma população sob estudo em parâmetros como resposta à seleção, herdabilidade e 

correlação genética, especialmente quando o material é testado numa situação e as 

recomendações devem ser extrapoladas a outra condição ambiental. FALCONER E 

MACKAY (1996) descrevem que os parâmetros genéticos estimados são propriedades 

não somente do caráter, mas também dos ambientes aos quais os genótipos estão 
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sujeitos e da forma em que o fenótipo é avaliado. Entre esses parâmetros temos a 

variância aditiva, dominante e epistática, que igualmente podem ser influenciados pelo 

ambiente. 

 

JINKS e PERKINS (1970) notaram que mudanças nos componentes de variância 

(aditivos, dominantes e epistáticos) entre diferentes ambientes podem ocorrer se os 

locos que determinam o caráter têm diferentes sensibilidades para os ambientes 

considerados. GOLDRINGER et al. (1997) estimaram a variância epistática em trigo 

para PG e verificaram que a interação epistasia x ano foi significativa e consistente em 

os dois anos quando comparada com variância aditiva, concluindo que a epistasia foi 

importante em trigo principalmente em caracteres complexos como produção de grãos. 

UPADHYAYA e NIGAM (1998) utilizaram o TTC em amendoim e detectaram epistasia 

significativa para produção de vagens em ambos os ambientes (com chuva e sem), 

sendo que a epistasia tipo i (aditiva x aditiva) foi importante sem chuva (condição de 

estresse) enquanto que os tipos de epistasia (j + l) aditiva x dominante e dominante x 

dominante, respectivamente, foram significativos no local com chuva. Além disso, a 

análise conjunta detectou interação epistasia x ambiente significativa para todos os 

caracteres, sendo mais instável que a interação dos efeitos aditivos e dominantes com 

ambientes. PARVEZ et al. (2006) relatou similar instabilidade dos efeitos epistáticos em 

milho. PERKINS e JINKS (1971) utilizaram o TTC e detectaram a ocorrência de 

interação epistasia x ambiente significativa para altura de planta em fumo, concluindo 

que os locos que determinam a epistasia são mais sensíveis às diferenças ambientais 

que os que determinam os efeitos aditivos e dominantes. Também, os locos que 

determinam a epistasia tipo i (aditiva x aditiva) foram mais sensíveis ainda ao ambiente 

que os locos que participam na epistasia tipo j (aditivo x dominante). Segundo, 

KHATTAK et al. (2002) a inconsistência na detecção de epistasia para alguns caracteres 

entre ambientes indica que a presença ou ausência de interação não alélica pode 

depender do ambiente onde o material é avaliado, e nem sempre pode estar relacionada 

à capacidade per se do genótipo.  
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Embora, existam poucos trabalhos na literatura que estudem a interação epistasia 

por local utilizando o TTC, as pesquisas realizadas em várias espécies sugerem que os 

resultados obtidos poderiam variar através de anos e locais devido às interações 

epistasia por ambiente e que uma serie de experimentos são necessários para melhorar 

a eficiência dos procedimentos do melhoramento genético (JINKS, PERKINS e 

BREESE, 1969; KETATA et al., 1976; TEFERA e PEAT, 1997; UPADHYAYA e NIGAM, 

1998; e SOOD et al., 2007). 

 

2.3.5 Estudo do contraste de médias ( i2i1i PLL −+ ) individual e conjunta 

 

Na Tabela 19 são apresentados os contraste de médias ( i2i1i PLL −+ ) individuais 

para cada uma das linhagens em cada local e na análise conjunta para o caráter PG. 

Nos apêndice B, C e D estão apresentados os cálculos dos contrastes de médias por 

local e conjunta. 

 

A análise individual mostrou que todas as linhagens consideradas têm uma 

contribuição positiva e significativa para a epistasia do caráter PG, exceto as linhagens 

13, 50 e 54 em Piracicaba e 50 em Anhembi, as quais não tiveram contribuição 

significativa para a interação não alélica. Observa-se que a linhagem 50 não contribuiu 

significativamente em ambas os locais para o caráter estudado.  

 

De modo geral, as linhagens mostraram maiores magnitudes relativas da 

epistasia individual em Anhembi que conseqüentemente exibiu maior epistasia total 

quando comparada com Piracicaba. As linhagens 56, 47, 55 e 32 nesta ordem, em 

Piracicaba fizeram as maiores contribuições à interação não alélica, enquanto que em 

Anhembi as maiores contribuições à epistasia total foram das linhagens 35, 34 e 31 

nesta ordem.  

 

Esses resultados indicam que a epistasia está determinada de alguma forma pelo 

genótipo expresso de algumas das linhagens em certos ambientes e que a interação 

epistasia x ambiente é um fator importante na expressão do caráter considerado. 
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Resultados similares foram obtidos em trigo (KETATA et al, 1976); em algodão (SILVA e 

ALVES, 1983); em amendoim (UPADHYAYA e NIGAM, 1998); em feijão moyashi 

(KHATTAK et al., 2001); em arroz (SALEEM et al., 2005), e em linho (SOOD et al. 

2007).  

 

Tabela 19 - Contraste de médias ( i2i1i PLL −+ ) para detectar epistasia nas linhagens 
por local e conjunta 

 
Locais 

Linhagens 
Piracicaba Anhembi 

Análise conjunta 

2 187,81** 236,52** 211,85** 
4 165,69** 242,35** 203,15** 
7 168,07** 222,28** 194,81** 
8 172,51** 230,52** 205,09** 
9 105,95* 240,48** 171,42** 

10 152,02** 219,06** 186,16** 
13 80,68ns 249,96** 164,74** 
19 198,05** 220,49** 213,21** 
22 191,45** 258,01** 225,17** 
23 127,30** 274,73** 205,27** 
29 179,50** 177,73** 180,54** 
31 122,53** 300,99** 212,62** 
32 207,48** 255,28** 229,99** 
34 137,61** 312,24** 227,45** 
35 158,97** 349,42** 251,08** 
36 99,52* 196,08** 149,57** 
37 137,80** 226,17** 180,75** 
42 127,02** 222,97** 176,61** 
43 143,15** 124,87** 134,33** 
44 194,25** 161,59** 179,82** 
45 166,97** 161,93** 162,39** 
46 155,20** 226,32** 190,87** 
47 210,80** 223,14** 219,00** 
49 118,30** 204,10** 161,51** 
50 61,42ns 73,81ns 89,99* 
51 132,82** 204,03** 167,48** 
52 195,32** 240,73** 219,70** 
53 183,48** 189,12** 186,62** 
54 64,47ns 181,49** 123,07** 
55 207,38** 174,41** 195,13** 
56 253,29** 287,13** 268,22** 
57 102,57** 155,49** 129,42** 

*, ** ns: significância do teste t a 5%, 1% e não significativo, respectivamente. 
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Nos estudos de epistasia através de TTC, quando se utiliza um número limitado 

de genótipos poderia haver falhar para detectar a interação não alélica, embora esta 

estivesse presente. O tamanho ótimo experimental requerido para detectar interação 

epistasia no TTC, depende principalmente da dispersão alélica dos locos nos testadores 

(POONI et al., 1980). Segundo KEARSEY e POONI (1996) a dispersão de alelos não é 

fácil de interpretar porque esta afeta a magnitude e a sinal da epistasia aditiva x aditiva e 

aditiva x dominante. Além disso, não é possível determinar se os efeitos dos locos são 

iguais ou diferentes. Então, vários genótipos e testadores contrastantes seriam 

recomendáveis para detectar interação não alélica e estimar componentes de variância 

aditiva e dominante na ausência da epistasia, com igual precisão pelo modelo TTC. 

 

Os contrastes de médias na análise conjunta mostraram que todas as linhagens 

contribuíram de maneira positiva e significativa para a expressão da interação não 

alélica do caráter PG. A linhagem 50 não mostrou significância no teste t nos dois locais, 

indicando que a linhagem não contribui significativamente para a expressão da epistasia 

do caráter; a análise conjunta, porém, detectou significância 5% de probabilidade; então 

a epistasia alcança significância em certos testes e em certos ambientes. Uma 

explicação para isso seria que a interação genótipo por ambiente pode mascarar a 

expressão da interação epistática, particularmente em genótipos extremos (JINKS, 

PERKINS e BREESE, 1969). O desempenho diferencial observado nas linhagens 31, 

13, 54 e 44 possivelmente seria influenciado pela interação epistasia x ambiente. 
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3 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa indicam que: 

 

 

1. A epistasia está presente na expressão da produção de grãos em soja. 

 

2. A epistasia não tem comportamento consistente em diferentes locais, indicando 

que ela interage com ambientes (locais). 

 

3. Os modelos para a decomposição da variação genética devem, quando possível, 

incluir os efeitos epistáticos. 
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APÊNDICE A - Identificação dos tratamentos avaliados para o estudo de epistasia e 
interação epistasia por locais no ano agrícola 2006/2007 

          (Continua) 

Tratamento Origem 2005 Genótipo 
1 3034 2x14 
2 3080 4x14 
3 3078 7x14 
4 3043 8x14 
5 3075 9x14 
6 4027 10x14 
7 4015 13x14 
8 3053 19x14 
9 3007 22x14 

10 3101 23x14 
11 3031 29x14 
12 3020 31x14 
13 3082 32x14 
14 3079 34x14 
15 3021 35x14 
16 4066 36x14 
17 4016 37x14 
18 3033 42x14 
19 3048 43x14 
20 3051 44x14 
21 3071 45x14 
22 3069 46x14 
23 3077 47x14 
24 3026 49x14 
25 3099 50x14 
26 3027 51x14 
27 3072 52x14 
28 3085 53x14 
29 4025 54x14 
30 4030 55x14 
31 3087 56x14 
32 3084 57x14 
33 4046 2x38 
34 4055 4x38 
35 4078 7x38 
36 4068 8x38 
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APÊNDICE A - Identificação dos tratamentos avaliados para o estudo de epistasia e 
interação epistasia por locais no ano agrícola 2006/2007 

     (Continuação) 

Tratamento Origem 2005 Genótipo 
37 4050 9x38 
38 3008 10x38 
39 4096 13x38 
40 2028 19x38 
41 4042 22x38 
42 3012 23x38 
43 3042 29x38 
44 3022 31x38 
45 3010 32x38 
46 1048 34x38 
47 4032 35x38 
48 4020 36x38 
49 3005 37x38 
50 2066 42x38 
51 3018 43x38 
52 4006 44x38 
53 4028 45x38 
54 3037 46x38 
55 4082 47x38 
56 4008 49x38 
57 3089 50x38 
58 3056 51x38 
59 4081 52x38 
60 3011 53x38 
61 3058 54x38 
62 3066 55x38 
63 4092 56x38 
64 3045 57x38 
65 4071 2 
66 3097 4 
67 4088 7 
68 4094 8 
69 3030 9 
70 3094 10 
71 4052 13 
72 3096 19 
73 4051 22 
74 3052 23 
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APÊNDICE A - Identificação dos tratamentos avaliados para o estudo de epistasia e 
interação epistasia por locais no ano agrícola 2006/2007 

      (Conclusão) 

Tratamento Origem 2005 Genótipo 
75 3095 29 
76 3023 31 
77 3044 32 
78 3090 34 
79 3074 35 
80 3068 36 
81 3019 37 
82 3050 42 
83 3055 43 
84 4013 44 
85 3024 45 
86 4021 46 
87 3067 47 
88 3041 49 
89 3017 50 
90 3061 51 
91 3038 52 
92 3013 53 
93 4035 54 
94 2093 55 
95 3092 56 
96 3057 57 
97 3073 14 
98 3003 38 
99   IAC100 

100   IAC108 
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APENDICE B - Contraste de médias ( i2i1i PLL −+ ) por linhagem para epistasia para o 
caráter produção de grãos (g/parcela) em Piracicaba 

 

Linhagem 1iL  2iL  iP  
i2i1i PLL −+  

2 132,78 127,93 72,90 187,81 
4 170,09 127,01 131,41 165,69 
7 207,34 141,88 181,15 168,07 
8 159,56 128,83 115,88 172,51 
9 118,09 125,94 138,09 105,95 

10 153,30 144,38 145,67 152,02 
13 116,27 94,71 130,30 80,68 
19 201,88 109,27 113,11 198,05 
22 161,88 128,80 99,23 191,45 
23 163,43 110,48 146,61 127,30 
29 198,91 137,43 156,84 179,50 
31 160,95 117,32 155,75 122,53 
32 171,58 145,87 109,97 207,48 
34 180,43 103,76 146,58 137,61 
35 165,37 114,39 120,78 158,97 
36 127,72 132,66 160,86   99,52 
37 135,59 107,25 105,04 137,80 
42 167,93 88,80 129,71 127,02 
43 127,39 154,25 138,49 143,15 
44 145,35 127,55 78,66 194,25 
45 165,69 140,62 139,34 166,97 
46 84,77 189,96 119,52 155,20 
47 200,17 142,23 131,61 210,80 
49 128,42 123,54 133,66 118,30 
50 141,29 153,46 233,33   61,42 
51 148,16 139,78 155,12 132,82 
52 227,22 188,64 220,54 195,32 
53 171,88 186,92 175,32 183,48 
54 163,19 133,14 231,86   64,47 
55 248,81 98,55 139,98 207,38 
56 192,26 142,82 81,78 253,29 
57 144,38 111,33 153,14 102,57 
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APENDICE C - Contraste de médias ( i2i1i PLL −+ ) por linhagem para epistasia para o 
caráter produção de grãos (g/parcela) em Anhembi 

 

Linhagem 1iL  2iL  iP  
i2i1i PLL −+  

2 209,13 207,60 180,21 236,52 
4 179,67 235,92 173,25 242,34 
7 201,89 210,27 189,87 222,28 
8 215,63 159,62 144,73 230,52 
9 225,80 235,72 221,04 240,48 

10 196,46 197,76 175,16 219,06 
13 222,80 214,43 187,27 249,967 
19 246,87 154,35 180,72 220,49 
22 202,63 206,23 150,85 258,01 
23 269,17 200,62 195,06 274,73 
29 183,70 190,21 196,18 177,73 
31 251,09 197,46 147,56 300,99 
32 207,71 231,39 183,81 255,28 
34 207,38 197,30 92,44 312,24 
35 215,59 198,85 65,02 349,42 
36 225,67 201,10 230,68 196,08 
37 232,50 160,78 167,11 226,17 
42 216,17 183,29 176,50 222,97 
43 178,97 162,11 216,20 124,87 
44 174,33 155,20 167,94 161,59 
45 203,36 180,23 221,66 161,93 
46 219,13 237,38 230,19 226,32 
47 271,69 189,12 237,68 223,14 
49 187,74 196,11 179,75 204,09 
50 170,29 195,70 292,18 73,81 
51 243,04 177,46 216,47 204,06 
52 333,16 177,07 269,50 240,72 
53 219,05 238,61 268,54 189,19 
54 247,87 193,79 260,17 181,49 
55 228,16 157,17 210,92 174,41 
56 248,67 226,07 187,62 287,12 
57 207,49 189,79 241,80 155,49 
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APENDICE D - Contraste de médias ( i2i1i PLL −+ ) por linhagem na análise conjunta 
para epistasia para o caráter produção de grãos (g/parcela) 

 

Linhagem 1iL  2iL  iP  
i2i1i PLL −+  

2 170,20 167,84 126,19 211,85 
4 174,53 181,77 153,16 203,15 

7 204,19 175,99 185,37 194,81 
8 187,74 144,71 127,36 205,09 
9 170,89 181,18 180,65 171,42 

10 173,84 171,74 159,41 186,16 
13 169,00 154,41 158,67 164,74 
19 223,89 134,96 145,63 213,21 
22 182,02 167,10 123,95 225,17 
23 219,16 156,12 170,02 205,27 
29 191,55 164,21 175,23 180,54 
31 205,83 158,51 151,73 212,62 
32 189,54 188,00 147,55 229,99 
34 193,57 149,40 115,52 227,45 
35 189,79 155,78 94,50 251,08 
36 176,84 167,79 195,07 149,57 
37 183,94 133,18 136,37 180,75 
42 192,08 137,17 152,65 176,61 
43 153,05 159,01 177,73 134,33 
44 160,32 141,36 121,85 179,82 
45 183,95 158,18 179,73 162,39 
46 152,47 213,46 175,07 190,87 
47 236,12 166,40 183,53 219,00 
49 158,43 159,58 156,51 161,51 
50 155,92 174,73 240,66 89,99 
51 195,28 159,03 186,83 167,48 
52 280,22 184,47 245,00 219,70 
53 195,55 212,51 221,44 186,62 
54 205,56 163,59 246,08 123,07 
55 241,89 127,32 174,08 195,13 
56 219,73 184,14 135,65 268,22 
57 175,85 150,22 196,65 129,42 
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