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RESUMO 

Estratégias de seleção para resistência a percevejos e alta produtividade em populações 

segregantes de soja 

Na fase reprodutiva da soja, surgem os percevejos sugadores de vagens e sementes que 

causam danos desde a formação das vagens até o final do período de granação. Os percevejos 

são responsáveis por perdas significativas de produção, qualidade e potencial germinativo da 

semente, além de dificultarem a colheita mecanizada. Uma forma de aumentar o êxito nos 

programas de melhoramento refere-se à seleção simultânea de um conjunto de caracteres de 

importância econômica. O peso de sementes boas (não danificadas pelos percevejos) é um 

caráter que apresenta potencial para a seleção de genótipos resistentes e altamente produtivos. 

Com este trabalho buscou-se comparar diferentes critérios de seleção com base em seus ganhos 

estimados, para resistência ao complexo de percevejos e produtividade de grãos em duas 

diferentes populações de soja. Para isto, a avaliação fenotípica foi realizada na geração F2:3, em 

dois experimentos distintos, sendo a população derivada do cruzamento de IAC-100 x PI 

295952 considerada a “população 1”, e a população derivada de IAC-100 x PI 306712 

considerada a “população 2”. Os experimentos foram instalados em Piracicaba-SP, no ano 

agrícola de 2013/14, em delineamento alfa-látice 18x9, com três repetições para cada 

população. Foram avaliados caracteres agronômicos (número de dias para o florescimento, 

NDF; altura da planta na maturidade, APM; número de dias para a maturidade, NDM; 

acamamento, AC; valor agronômico, VA; e produtividade de grãos, PG) e de resistência 

(período de granação, PEG; retenção foliar, RF; peso de sementes boas, PSB; e peso de cem 

sementes, PCS). Foram realizadas as análises de variância, estimativas de correlações, análise 

de trilha, índices de seleção e análise de fatores. Além disso, as seleções foram simuladas em 

quatro arranjos de caracteres, sendo eles: PSB e PG; todos os caracteres de resistência; todos 

os caracteres de resistência e PG; e todos os caracteres.  Todos os caracteres apresentaram 

variabilidade suficiente para a seleção. A análise de trilha foi realizada sob colinearidade, pois 

foi detectada a presença de multicolinearidade na matriz de correlações. A produtividade de 

grãos, além de estar altamente correlacionada, apresentou alto efeito direto com peso de 

sementes boas, além de efeito indireto pelos outros caracteres. A seleção considerando apenas 

o peso de sementes boas mostrou que plantas com caracteres indesejáveis podem ser 

selecionadas. O índice com Base em Soma de Postos, no arranjo com todos os caracteres, foi o 

ideal para a seleção de progênies na população 1. Já o índice Multiplicativo, no arranjo com 

todos os caracteres de resistência, foi aceitável para a seleção de progênies na população 2, mas 

não é o ideal. Portanto, sem a conformidade de resultados entre as populações, não foi possível 

obter um índice de seleção eficiente para todos os caracteres. A elaboração de índices de seleção 

pela análise de fatores não foi interessante para as populações em estudo. Com isso, estudos 

complementares devem ser realizados com outros índices de seleção nestas populações, para se 

estabelecer um índice em que todos os caracteres sejam selecionados de forma favorável e com 

ganhos satisfatórios para a aplicação em programas de melhoramento. 

 

Palavras-chave: Índices de seleção; Resistência a insetos; Glycine max; Euschistus heros; 

Piezodorus guildinii; Nezara viridula 
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ABSTRACT 

Selection strategies for resistance to stink bugs and high yield in soybean segregating 

populations 

          At the soybean reproductive stage arise stink bugs pods and seeds suckers  that cause 

damage from the formation of the pods to the end of grain filling period. Stink bugs are 

responsible for significant losses in yield, quality and seed germination potential, and hinder 

mechanical harvesting. One way to increase the success in the breeding program refers to the 

simultaneous selection of a set of traits of economic importance. The weight of good seeds (do 

not damage by the stink bugs) is a character that has potential for selection of resistant and 

highly productive genotypes. The aimed of this study is to compare different selection criteria 

based on their estimates gains for resistance to stink bugs complex and grain yield in two 

different soybean populations. For this, the phenotypic evaluation was performed in F2:3, in two 

separate experiments, being the population derived from the cross IAC-100 x PI 295952 

considered the "population 1", and the population derived from IAC-100 x PI 306712 

considered the "population 2." The experiment was installed in Piracicaba-SP, in the 

agricultural year 2013/14, in a 18x9 alpha-lattice design, with three replications for each 

population. There were evaluated agronomic (number of days to flowering, NDF; plant height 

at maturity, APM; number of days to maturity, NDM; lodgin, AC; agronomic value, VA, and 

grain yield, PG) and resistance traits (grain filling period, PEG; leaf retention, RF; weight of 

good seeds, PSB; and weight of hundred seeds, PCS). Analyzes of variance, estimates of 

correlations, path analysis, selection indeces and factor analysis were performed. Moreover, the 

selections were simulated in four arrangements of characters, as follows: PSB and PG; all the 

resistance characters; all the resistance characters and PG; and all characters. All characters 

showed enough variability for selection. Path analysis was performed under colinearity because 

it was detected the presence of multicollinearity in the correlation matrix. Grain production, 

besides being highly correlated, had a high direct effect with weight of good seed and an indirect 

effect by other characters. The selection considering only the weight of good seed showed that 

plants with undesirable characters may be selected. The index Based on Sum of Ranks, in the 

arrangement with all the characters, was ideal for progeny selection in population 1. The 

Multiplicative index, the arrangement with all the strength of character, it was acceptable for 

selecting progeny in population 2, but is not ideal. Therefore, without the compliance results 

between populations, it was not possible to obtain an efficient selection index for all characters. 

The development of selection indexes by factor analysis was not interesting to this populations 

under study. Thus, further studies should be done with other selection indices in these 

populations, to establish an index in which all characters are favorably selected with satisfactory 

gains to use in breeding programs. 

 

Keywords: Selection indices; Insect resistance; Glycine max; Euschistus heros; Piezodorus 

guildinii; Nezara viridula 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A soja [Glycine max (L) Merrill] (2n = 40 cromossomos) é uma planta autógama, cuja 

composição taxonômica se insere na sub-classe Rosidae, ordem Fabales, família Fabaceae, 

subfamília Papilionoideae, tribo Phaseoleae, gênero Glycine (NCBI, 2015). O centro de origem 

desta planta localiza-se no leste da Ásia, sendo o centro-sul da China o centro primário, e a 

região da Manchúria, onde foi domesticada, o centro secundário (XU et al., 1989). 

Quando cultivada, a soja está sujeita ao ataque de insetos-praga desde a germinação até 

a colheita. Em termos gerais, na fase vegetativa a principal praga é a lagarta desfolhadora e na 

fase reprodutiva são os percevejos, especialmente os da família Pentatomidae. No Brasil, os 

percevejos mais abundantes nesta leguminosa são: Nezara viridula (L.), Piezodorus guildinii 

(West.) e Euschistus heros (F.) (Heteroptera: Pentatomidae). As populações destes 

pentatomídeos estão presentes em frequência e abundância variáveis dependendo da região e 

do ano, com predominância de uma ou outra espécie, dependendo das condições climáticas e 

da cultivar semeada (CIVIDANES; PARRA, 1994; MAGRINI et al. 1996). 

Por se alimentarem diretamente dos grãos, os percevejos são responsáveis por perdas 

significativas de produção, qualidade e potencial germinativo da semente, além de dificultarem 

a colheita mecanizada (PANIZZI; SLANSKY JÚNIOR, 1985). Visando o controle desta praga, 

o aumento na utilização de inseticidas tem sido frequente, ocasionando danos ambientais e 

elevando o custo de produção da cultura. Além disso, a utilização indiscriminada de inseticidas 

em determinadas culturas tem contribuído para a seleção de populações de insetos resistentes. 

O investimento na característica de resistência genética a pragas deve ser valorizado, já 

que há um aumento na incidência de insetos-praga na cultura da soja, devido, provavelmente, 

ao cultivo sucessivo e ao aumento da área cultivada (MOURA, 1999). Além disso, a obtenção 

de cultivares resistentes culminaria na redução da utilização de inseticidas, o que traria 

benefícios econômicos em virtude da diminuição dos custos de produção, benefícios ecológicos 

pela redução do nível de agressão ao meio ambiente, e benefícios sociais por permitir que a 

cultura seja praticada por agricultores com menor disponibilidade de capital e de equipamentos 

para aplicação de defensivos (VENTURA; PINHEIRO, 1999). Também tem se verificado que 

o processo de melhoramento genético dirigido para a produtividade de grãos e para a qualidade 

das plantas ou de seus derivados pode torná-las mais vulneráveis a insetos-praga (PANIZZI et 

al. 1986; LUSTOSA et al. 1999).  
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Para se obter materiais genéticos superiores, é necessário que o material selecionado 

reúna, simultaneamente, uma série de atributos favoráveis que lhe confira produção 

comparativamente mais elevada e que satisfaça tanto as exigências do consumidor quanto do 

produtor. Uma maneira de aumentar a chance de êxito de um programa de melhoramento é por 

meio da seleção simultânea de um conjunto de caracteres de importância econômica. Para tal, 

a teoria de índice de seleção pode ser uma alternativa promissora, pois permite combinar as 

múltiplas informações contidas na unidade experimental, de modo que seja possível a seleção 

com base em um complexo de variáveis que reúna vários atributos de importância econômica 

(CRUZ; CARNEIRO, 2006).  

Quando diferentes critérios de seleção são considerados, a predição de ganhos para cada 

critério é importante para direcionar o melhorista na utilização do material genético disponível, 

visando maximizar os ganhos para os caracteres de interesse (PAULA et al., 2002). 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi comparar diferentes critérios de seleção por meio 

de seus ganhos estimados, determinando os métodos superiores para seleção de genótipos 

resistentes ao complexo de percevejos e altamente produtivos em duas populações segregantes 

de soja. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Importância econômica da soja 

 

A primeira referência sobre soja no Brasil data de 1882, relatando seu cultivo na Bahia. 

Em 1908, imigrantes japoneses introduziram-na em São Paulo. Em 1914, E.C. Craig introduziu-

a no Rio Grande do Sul; e em 1949 foi realizada a primeira exportação de soja brasileira 

(SEDIYAMA et al., 2005), mas seu impulso maior aconteceu em meados dos anos 70, em razão 

da grande quebra da safra da Rússia e a incapacidade dos Estados Unidos suprirem a demanda 

mundial. Nesta época, o Brasil superou a China, que era a segunda maior produtora mundial de 

soja com 8.500.000 toneladas e ficou logo atrás dos Estados Unidos, o maior produtor mundial 

(MISSÃO, 2006). 

Atualmente, os maiores produtores mundiais de soja são Estados Unidos, Brasil e 

Argentina. A China é hoje um dos maiores importadores de soja, devido ao grande consumo 

interno para alimentação humana (USDA, 2015). 

As estimativas de produção mundial na safra 2014/15 são de 318,25 milhões de 

toneladas (t), sendo os Estados Unidos responsáveis por aproximadamente 34%, ou seja, 108,01 

milhões de toneladas, tornando-o o maior produtor mundial (USDA, 2015). O Brasil tem 

ocupado o segundo lugar, sendo que a safra de soja 2014/15 está estimada em 95,1 milhões de 

toneladas produzidas em 31,6 milhões de hectares (ha), o que representa um incremento de 10,4 

e 4,6%, respectivamente, em relação à safra passada. A produtividade média nacional é de 3,011 

kg ha-1, o que corresponde a um crescimento de 5,5%, sendo o Estado do Mato Grosso o 

principal produtor, seguido do Paraná e Rio Grande do Sul (CONAB, 2015).  

Estima-se que, em média, cada dez hectares de soja gerem um emprego direto e um 

indireto, na cadeia e nos serviços associados. Considerando que a soja ocupasse cerca de 27,5 

milhões de hectares no Brasil, o total de empregos gerados seria de 5,5 milhões e o setor 

participaria com pelo menos 16% dos mais de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

gerado pela agroindústria (GAZZONI, 2013). 

A soja é responsável por boa parte do PIB brasileiro (RAMOS, 2013), que encerrou 

2013 com um crescimento de 2,3% em relação a 2012, em valores correntes totalizou R$ 

4.838,00 bilhões. Na agropecuária, várias culturas de destaque apresentaram ganhos em 

produção e produtividade, sendo a soja responsável por 24,3% desses ganhos (IBGE, 2013).  

O último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA, 2015) ainda não apresentou dados da safra nova (2015/16), no qual poderá se 
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confirmar ou não os dados da intenção de plantio de soja nos Estados Unidos em 34,25 milhões 

de hectares. 

Assim, de acordo com a Compania Nacional de Abastecimento (CONAB, 2015), com 

o aumento de área e caso não venha a ocorrer nenhum problema climático, a safra americana 

de soja em grãos deverá ser maior que os 108 milhões de toneladas colhidos na safra atual, e se 

não houver nenhum aumento significativo de consumo interno (esmagamento) ou exportação, 

os estoques de passagem nos Estados Unidos deverão permanecer altos na safra 2015/16. Além 

disso, as lavouras da América do Sul, especificamente Brasil e Argentina, tiveram um bom 

desenvolvimento e têm bons níveis de produtividade, fato que pesará no total de soja disponível 

no mercado internacional. 

As exportações norte americanas começaram a diminuir o ritmo, pelo fato do mercado 

direcionar as atenções para Brasil e Argentina, isto ajudou a pressionar os preços da soja na 

Bolsa de Chicago, provocando uma volatilidade forte nas cotações, as quais, variaram entre 

US$ 9,48 por bushel (bu) (US$ 348,61/t) e US$ 9,89/bu (US$ 363,62/t), fechando o mês maio 

de 2015 em US$ 9,78/bu (US$ 359,50/t). Para o próximo mês os preços internacionais deverão 

continuar com o viés de baixa, já que o plantio da soja estará em ritmo acelerado e as condições 

climáticas do Meio Oeste dos Estados Unidos estão, até o momento, favoráveis, além da maior 

disponibilidade da oleaginosa no mercado, diante do final da colheita da safra da América do 

Sul (CONAB, 2015).  

 

2.2 Principais insetos-praga de ocorrência na soja 

 

A cultura da soja está sujeita ao ataque de insetos-praga desde a germinação até a 

colheita. Logo após a germinação, a partir do início do estádio vegetativo, vários insetos como 

o bicudo-da-soja (Sternechus subsignatus), a lagarta elasmo (Elasmopalpus lignosellus), os 

corós (Scarabaeoidea) e os percevejos-castanhos-da-raiz (Scaptocoris castanea e Atarsocoris 

brachiariae) danificam a cultura. Mais adiante, a lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis), a 

lagarta falsa-medideira (Pseudoplusia includens) e vários outros desfolhadores atacam as 

plantas, ocorrendo em maior número durante as fases vegetativa e de floração (HOFFMANN-

CAMPO et al., 2000). 

No ano agrícola de 2012/2013 a Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: 

Noctuidae) ganhou importância como uma nova praga. A primeira notificação ocorreu nos 

Estados de Goiás, na cultura da soja; Bahia, em tiguera (germinação expontânea de sementes 
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remanescentes) de soja; e Mato Grosso, na cultura do algodoeiro (CZEPAK et al., 2013). Nesta 

safra em função das irregularidades climáticas (baixo índice pluviométrico e má distribuição 

das chuvas), aliadas ao manejo inadequado das culturas implantadas no cerrado, houve um 

aumento considerável da H. armigera nas áreas de cultivo, o que culminou com a elevação dos 

custos com a utilização de inseticidas estimados em US$ 150 ha-1 (ADAB, 2013). 

Com o início da fase reprodutiva, surgem os percevejos sugadores de vagens e sementes 

(Nezara viridula, Piezodorus guildinii e Euschistus heros), dentre outras espécies, que causam 

danos desde a formação das vagens até o final do período de granação. A soja pode, também, 

ser atacada por outras espécies de insetos, consideradas pragas esporádicas, cujos aumentos 

populacionais são determinados por alterações climáticas, ou outros fatores, como, por 

exemplo, os sistemas de produção específicos de cada região (HOFFMANN-CAMPO et al., 

2000). 

Dentre os insetos-praga, os percevejos sugadores de sementes são considerados, em 

vários países, como de maior importância, pelos danos que causam na cultura (GODOI e 

PINHEIRO, 2009; GUEDES et al., 2012). 

 

2.3 Complexo de percevejos 

 

Percevejos (Hemíptera: Pentatomidae) são pragas de importância econômica para a 

maioria das culturas e geralmente são as de maior dificuldade de controle (KAMMINGA et al., 

2012). Na soja, são considerados como o principal problema entomológico (PANIZZI; BUENO 

e SILVA 2012). Conhecidos como "complexo de percevejos", as espécies Nezara viridula, 

Piezodorus guildinii e Euchistus heros, são predominantes no Brasil (GUEDES et al., 2012) e 

ocorrem principalmente na fase de formação e maturação de vagens (PANIZZI; SLANSKY 

JUNIOR, 1985; GODOI et al., 2002).  

As populações destes pentatomídeos estão presentes em frequência e abundância 

variáveis de região para região e de ano para ano, com predominância de uma ou outra espécie, 

dependendo das condições climáticas e da cultivar semeada (CIVIDANES; PARRA, 1994; 

MAGRINI et al. 1996). 

A espécie que ocorre em densidades mais elevadas é E. heros, sendo considerada, 

portanto, de maior importância (ROGGIA et al., 2011). As ninfas deste percevejo iniciam a 

alimentação no segundo ínstar, mas apenas causam danos a partir do terceiro. Na soja, este 

percevejo geralmente completa três gerações (PANIZZI; BUENO; SILVA 2012). 
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Nos Estados Unidos os percevejos são um problema típico no Sul (BOYD; BAILEY, 

2000). Em Missouri as espécies Acrosternum hilare (Say) e Euschistus spp. infestam os campos 

de soja. Em Lousiana são predominantes P. guildinii, N. viridula L., E. servus (Say) e A. hilare 

(TEMPLE et al., 2013a). Recentemente P. guildinii tem se tornado a maior praga da soja em 

Lousiana e começou a infestar os campos de soja no Meio-Sul (TEMPLE et al., 2013b). Uma 

nova espécie, Halyomorpha halys (Stal), tem preocupado os produtores de soja do Médio-

Atlântico (HOOKS, 2011). 

A colonização da soja por percevejos inicia tipicamente durante a pré-floração, 

alcançando o máximo no final do período de granação (CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 

1999). À medida que a soja senesce, os insetos deslocam-se para outras espécies de plantas 

hospedeiras. As ninfas e adultos alimentam-se através da inserção dos estiletes nas vagens, 

atingindo diretamente as sementes causando um dano direto, além da extração dos nutrientes 

(JONES et al., 2011).  

De modo geral, ao atingir as sementes, os percevejos danificam diretamente os tecidos, 

tornando-as chochas e enrugadas, afetando consequentemente a produção e a qualidade dos 

grãos (PANIZZI; SLANSKY JUNIOR, 1985). Os pentatomídeos fitófagos, ao se alimentarem 

das sementes, injetam saliva contendo enzimas digestivas e sugam o conteúdo liquefeito 

(TODD; HERZOG, 1980). Essas enzimas alteram a fisiologia e a bioquímica dos tecidos 

próximos à punção feita pelo inseto (HORI, 2000). A difusão da saliva pode causar morte 

celular dos tecidos vegetais sem envolvimento de danos mecânicos causados pelos estiletes 

(NUORTEVA; REINIUS, 1953). 

Como resultado tem-se redução no rendimento e na qualidade dos grãos devido a baixa 

percentagem de germinação, diminuição do vigor, redução no tamanho dos grãos, redução no 

conteúdo de óleo, pequeno incremento no conteúdo de proteína e redução no período de 

estocagem em consequência das picadas e da transmissão de moléstias, como a levedura 

Eremothecium coryli (antes denominada Nematospora coryli Peglion), causador da mancha de 

levedura (DAUGHERTY, 1967; FOSTER; DAUGHERTY, 1969; KIMURA, 2007; 

TURNIPSEED; KOGAN, 1976;). Os grãos com dano por percevejo apresentam aumento na 

incidência de Fusarium spp e algumas bactérias (RUSSIN et al., 1988). Ainda, os danos 

causados nos grãos favorecem a colonização por microrganismos, acelerando o processo de 

fermentação durante o beneficiamento e armazenamento, e estes se transformam em grãos 

fermentados, que tem seu percentual diretamente somado aos demais grãos avariados 

(QUIRINO, 2012 apud ROCHA, 2015). Importadores podem rejeitar grãos se o dano por 
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percevejos for expressivo, resultando em grandes perdas econômicas (CHYEN et al., 1992). De 

acordo com Degrande e Vivan (2007) quando os percevejos atacam vagens, as perdas podem 

ser superiores a 30%, e as perdas no valor germinativo das sementes podem ser superiores a 

50%. 

Em função do ataque pelo complexo de percevejos, tem-se ainda atraso na maturação 

da cultura (PANIZZI; SLANSKY JUNIOR, 1985), com consequências negativas importantes, 

já que a retenção foliar afeta de sobremaneira a produção da cultura (ROSSETTO et al., 1986). 

O índice de retenção foliar depende de qual percevejo realizou a punctura. Em estudos com 

infestação artificial de P. guildinii ocasionou maior índice de retenção foliar que N. viridula e 

E. heros. Para este último, praticamente nenhuma retenção foliar foi observada (SOSA-

GÓMEZ; MOSCARDI, 1995). 

O dano na qualidade dos grãos é expressivo. Da mesma forma que para a retenção foliar, 

os efeitos de P. guildinii têm se mostrado mais graves, quando é avaliado o peso dos grãos, bem 

como qualidade pelo teste visual e de tetrazólio (CORRÊA-FERREIRA; AZEVEDO, 2002). 

Uma pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos apontou o complexo de percevejos 

como os mais importantes insetos-praga na cultura da soja, sendo que os produtores fazem em 

média um tratamento com inseticida por ano para o controle, com custo médio estimado de US$ 

18,50 ha-1 (CAMPOS et al., 2010). Já em Mississipi, entre os anos de 2003 e 2009, o custo de 

controle variou de 27 a US$ 49 ha-1 (MUSSER; CATCHOT 2008; MUSSER et al. 2010, 2011). 

De acordo com Musser et al. (2010), os percevejos infestaram 80% da área cultivada com soja, 

causando perdas de 126.000 toneladas em 2009.  

O custo de aplicação em Sorriso/MT em 2011 foi estimado em R$ 6,80 ha-1, com a 

utilização do metamidofós (uso proibido desde 30 de junho de 2012), R$ 5,88 ha-1 com acefato 

(em vias de proibição), R$ 9,15 ha-1 com Beta ciflutrina + Imidacloprido e R$ 10,89 ha-1 com 

Tiametoxam + Lambdacialotrina. Os gastos com inseticida são relativamente pequenos por 

hectare dentro do custo operacional de produção, mas considerando-se a extensão de terra 

cultivada, os impactos podem ser significativos aos produtores (CEPEA, 2011). 

Os inseticidas têm apresentado papel importante no controle, no entanto, tem deixado a 

desejar nos últimos anos: casos de resistência de percevejos aos produtos, queda na eficiência 

no controle (PANIZZI; BUENO; SILVA, 2012), reduzido número de moléculas disponíveis 

(CORRÊA-FERREIRA et al., 2013) e falta de inovação em moléculas (GUEDES et al., 2012). 

Além disso, não existe perspectiva para a liberação de novas moléculas de inseticidas nesta 

década (GAZZONI, 2012). 
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Estima-se que em torno de 40% das aplicações de inseticidas na cultura da soja sejam 

voltadas ao controle de percevejos. Este fato se agrava quando se considera o aumento das 

populações desses insetos e a interação com outras culturas, nas quais também são pragas. 

Vinculando-se isto ao uso de transgênicos com o gene “Bt”, estima-se que 60% das aplicações 

de inseticida em soja serão para controle de percevejos até o final desta década (GAZZONI, 

2012). 

Muitas vezes, a aplicação dos inseticidas é realizada de forma inadequada, através de 

aplicações preventivas, podendo causar desequilíbrios pela eliminação precoce de inimigos 

naturais presentes nas lavouras de soja. Além disso, pode acelerar o processo de seleção de 

insetos resistentes ao inseticida utilizado (EMBRAPA, 2013).  

Neste panorama, torna-se necessário o desenvolvimento de cultivares de soja resistentes 

ao complexo de percevejos. O controle de insetos através do uso de cultivares resistentes 

oferece uma série de vantagens, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico: i) Não 

gera ônus adicional para o agricultor, por esta razão, o controle de pragas com variedades 

resistentes pode representar economia para o agricultor e possibilidade de aumento de renda 

líquida; ii) Não é poluente nem acarreta problemas de resíduos tóxicos nos alimentos 

produzidos, oferecendo grande vantagem de segurança tanto para o produtor como para o 

consumidor; iii) Não apresenta problemas de transferência de tecnologia, indo através da 

semente melhorada diretamente da pesquisa para o usuário; iv) Benefícios sociais, por permitir 

que a cultura seja praticada por agricultores com menor disponibilidade de capital e de 

equipamentos para aplicação de defensivos (VENTURA; PINHEIRO, 1999); v) Não interfere 

com outras práticas agrícolas, especialmente com a colheita, inexistindo tempo de carência 

entre sua aplicação e a data da colheita; e vi) O uso de plantas resistentes é geralmente 

compatível com medidas de controle biológico de pragas e também com outras medidas de 

controle (GODOI et al., 2002; LARA, 1991; LOPES et al., 1997; ROSSETTO et al., 1981a). 

 

2.4 Resistência de plantas a insetos 

 

O uso de cultivares resistentes a insetos-praga é o método mais desejável e 

ecologicamente adequado para o seu controle. Se a população de um específico inseto-praga 

não pode se desenvolver ao ponto de causar danos severos a um cultivar resistente, deve-se dar 

preferência a este cultivar. Um exemplo disso é o uso de cultivares de soja com presença de 

pubescência, sobre o qual altas populações de Empoasca fabae não se desenvolvem. Todavia, 
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para outros insetos-praga ou complexo de pragas, os procedimentos de combinação de práticas 

culturais, cultivares resistentes, controle aplicado e outras táticas de manejo podem ser 

necessários (SEDIYAMA, 2005). 

No Brasil, o programa de melhoramento do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 

já lançou cultivares resistentes a insetos pragas como a IAC-100, IAC-17 (PINHEIRO, 1993; 

ROSSETTO et al., 1989; VEIGA et al., 1999), IAC-23 e IAC-24 (MIRANDA et al., 2001; 

MIRANDA; LOURENÇÃO, 2002). Porém, são poucas, adaptadas somente à região Sudeste 

(GODOI et al., 2002) e estão obsoletas em relação ao patamar de produtividade atual. Com isto, 

torna-se fundamental o desenvolvimento de novas cultivares que agreguem produtividades 

expressivas e resistência ao complexo de percevejos. 

A resistência de plantas é definida como a soma relativa de qualidades hereditárias 

apresentadas pela planta, as quais influenciam a intensidade do dano provocado pelo inseto 

(PAINTER, 1951), o que, na prática agrícola, representa a capacidade de certas variedades 

apresentarem maior quantidade de produto de boa qualidade que as demais, num mesmo nível 

de população do inseto. Assim, pode-se considerar que uma planta ou variedade é resistente 

quando, devido a sua constituição genotípica, ela é menos danificada que outras em condições 

de igualdade para o ataque da praga (VENDRAMIM; NISHIKAWA, 2001). 

Existem três tipos de resistência: antixenose, antibiose e tolerância (HESLER; THARP, 

2005; SILVA et al., 2013). A antixenose ou não preferência é verificada quando uma planta ou 

variedade é não atrativa ou não preferida pelo inseto, pela presença de fatores morfológicos ou 

químicos, em comparação com outra planta (RECTOR et al., 2000). A antibiose ocorre quando 

o inseto usa a planta normalmente como seu hospedeiro, porém esta afeta a sua biologia. Já a 

tolerância refere-se à capacidade da planta de suportar ou recuperar-se de uma injúria causada 

por um inseto sem afetar a sua biologia ou comportamento (SMITH, 2005). 

No geral, estes três mecanismos têm se mostrado associados à resistência da soja ao 

complexo de percevejos. Em estudo realizado por Rossetto e Lourenção (1981b) as linhagens 

IAC-73/228 e IAC-77/656, apresentaram um baixo número de picadas, o que configura 

resistência do tipo não-preferência. Por outro lado, a PI229358 ocasionou mortalidade de 

ninfas, alongamento do período de desenvolvimento e menor ganho de peso para ninfas, o que 

condiz com o mecanismo de antibiose (JONES; SULLIVAN, 1979). Para a PI171444, quando 

as avaliações foram feitas a campo, a resistência foi explicada pelos mecanismos de antibiose, 

não-preferência e evasão; e em laboratório a resistência foi associada apenas a não-preferência 

(KESTER; SMITH; GILMAN 1984). É importante salientar que a evasão é uma pseudo-



20 

 

resistência, e ocorre quando a planta passa rapidamente pela sua fase de maior suscetibilidade 

(LARA, 1991). Rossetto e Lara (1991) propuseram outro mecanismo de pseudo-resistência 

denominado diluição de dano. De acordo com estes autores a cultivar de soja IAC-100 tem 

produtividade semelhante a IAS 5, porém, o tamanho da semente é menor. Dessa forma, uma 

lavoura de IAC-100 tem o dobro de sementes que uma lavoura de IAS 5, o que provoca uma 

diluição de 50% no dano de percevejos. Embora estes fenômenos não sejam casos de resistência 

propriamente ditos, podem ser utilizados na prática, contribuindo para o controle de 

determinados insetos-praga. Silva et al. (2013), identificaram que os genótipos PI 229358, PI 

274454, L1-1-01, IAC-19, PI 171451, PI227687, IAC-100, IAC-78-2318, PI 274453, e IAC-

74-2832 causam alta mortalidade ninfal de P. guidinii (maior que 90%), o que demonstra a 

expressão de antibiose. A mortalidade ninfal pode ser relacionada a fatores físicos, como a 

distância que separa o grão da vagem, fazendo que o alimento fique inacessível (PANIZZI; 

SILVA, 2009). Além disso, os materiais IAC-100, IAC-74-2832, PI 274453, e IAC-24 também 

alongam o estágio ninfal, mostrando o mesmo mecanismo de resistência. O período ninfal 

maior pode estar relacionado a um menor conteúdo proteico presente nos grãos destes genótipos 

(PANIZZI, 1991). A PI 227687 ocasionou a menor taxa de viabilidade ninfal (SILVA et al., 

2013). O efeito deste genótipo sobre o inseto pode estar relacionado a alta concentração das 

isoflavonas genisteína e daidzeína (CARRÃO-PANIZZI; KITAMURA, 1995; PIUBELLI et 

al., 2005). 

Souza et al. (2013) verificaram em grãos maduros dos genótipos TMG 117RR, TMG 

121RR, Conquista, TMG 103RR, e PI 227687 que estes são menos atrativos a adultos de N. 

viridula, sugerindo a presença de compostos voláteis indesejáveis aos insetos ou mesmo 

resistência física a alimentação. Em relação à atratividade de vagens verdes, esses autores 

observaram que IAC-17 e PI 227687 são menos atrativos, e um alto nível de atração foi 

observado pelos genótipos IAC-19 e TMG 117RR. As vagens de IAC-17 apresentam ainda 

valores menores quanto ao número de picadas e tempo de alimentação, logo este genótipo é 

menos preferido e menos consumido, indicando a não preferência como mecanismo de 

resistência. A presença de um alto número de tricomas pode ser considerada como o principal 

fator de resistência desse genótipo contra N. viridula. 

A variedade de soja IAC-100 foi lançada no mercado brasileiro em 1987, e é uma 

variedade precoce, resistente a percevejos e insetos desfolhadores. Essa variedade apresenta 

cerca de 13 vezes menos (em porcentagem) retenção foliar em relação a variedade suscetível 
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Paraná. Além disso, a área foliar desta variedade consumida por insetos desfolhadores foi três 

vezes menor do que em variedades suscetíveis (LARA, 1991). 

A cultivar IAC-100 apresenta resistência a insetos (PIUBELLI et al., 2005; ROSSETTO 

et al., 1995), provocada por muitos mecanismos, como menor período de granação e rejeição 

de sementes novas danificadas, por exemplo. Além disso, o teor elevado de isoflavonas 

possivelmente está envolvido nos mecanismos de resistência dessa cultivar, pois alguns estudos 

demonstram que as isoflavonas têm papel fundamental na resistência de plantas contra insetos 

(PIUBELLI et al., 2005; RAO et al., 1990). 

 

2.5 Base genética e germoplasma 

 

Estudos sobre a variabilidade genética da cultura destacam que o germoplasma 

brasileiro possui uma base estreita, originada a partir de poucas linhagens ancestrais 

(HIROMOTO; VELLO, 1986; WYSMIERSKI; VELLO, 2013). O estreitamento da base 

genética representa uma limitação para o desenvolvimento de programas de melhoramento, 

como indisponibilidade de alelos para enfrentar estresses bióticos e abióticos, menor 

adaptabilidade e limitação do potencial produtivo. A uniformidade genética das cultivares é 

também corroborada por estudos de variabilidade e parentesco empregando marcadores 

moleculares (HYTEN et al., 2006; PRIOLLI et al., 2002, 2010 e 2013).  

Em estudo recente, identificou-se a participação de 60 genótipos ancestrais no 

desenvolvimento de 444 cultivares brasileiras, sendo que os quatro principais ancestrais (CNS, 

S-100, Roanoke e Tokyo) contribuíram com 55,3% da base genética do conjunto de materiais. 

Estima-se que 26 destes ancestrais são os mesmos ancestrais da base genética encontrada nos 

matérias da América do Norte (WYSMIERSKI, 2013). 

A maior parte da variabilidade genética da soja é mantida em bancos de germoplasma 

existentes em diversos países, sendo as principais coleções localizadas nos EUA, China e Japão. 

No Brasil, em 2007, a coleção de germoplasma de soja contava com aproximadamente 5.000 

acessos caracterizados e disponíveis. A partir do referido ano, iniciou-se o processo de 

introdução de materiais provenientes da coleção do Banco de Germoplasma dos Estados 

Unidos, composta por 22 mil acessos, visando enriquecer a coleção brasileira. Contudo, apesar 

dos esforços, a variabilidade genética para caracteres fisiológicos, morfológicos e agronômicos, 

permanece pouco utilizada pela maioria dos programas de melhoramento. Este fato decorre, 

principalmente, da preferência dos melhoristas por materiais mais produtivos e adaptados para 
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uso em cruzamentos, colaborando com o estreitamento da base genética (NASS, 2001; NASS; 

SIGRIST, 2009). Para superar estas limitações, tem sido proposta a introdução de genes 

presentes nos germoplasmas exóticos em materiais adaptados, identificados pelos programas 

de pré-melhoramento. 

 

2.6 Análise de Trilha 

 

Os coeficientes de correlação, apesar de serem de grande utilidade na quantificação da 

magnitude e direção das influências de fatores na determinação de caracteres complexos, não 

dão a exata importância relativa dos efeitos diretos e indiretos destes fatores. Estudos sobre o 

desdobramento do coeficiente de correlação são feitos pela análise de trilha, desenvolvida por 

Wright (1921, 1923) e pormenorizada por Li (1975). 

A análise de trilha (ou “path analysis”) consiste no estudo dos efeitos diretos e indiretos 

de caracteres sobre um caráter básico, cujas estimativas são obtidas por meio de equações de 

regressão, em que os caracteres são previamente padronizados. Apesar de a correlação ser uma 

característica intrínseca a dois caracteres em uma dada condição experimental, sua 

decomposição é dependente do conjunto de caracteres estudados, que normalmente são 

avaliados pelo conhecimento prévio do pesquisador, de suas importâncias e de possíveis inter-

relações expressas em “diagrama de trilha” (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2004). 

Para ser realizada a análise de trilha é necessário que a matriz X’X, sendo X a matriz de 

correlações, esteja bem condicionada para obtenção dos efeitos diretos e indiretos. Problemas 

de multicolinearidade podem torná-la singular, consequentemente fazendo com que as 

estimativas de mínimos quadrados não sejam confiáveis (CRUZ; CARNEIRO, 2006).  

Quando os caracteres estão correlacionados entre si, diz-se que há inter-relação ou 

multicolinearidade entre eles. Algumas vezes o termo multicolinearidade é utilizado apenas nos 

casos em que a correlação entre os caracteres é muito alta ou perfeita (NETES; WASSERMAN, 

1974). Os problemas causados pela multicolinearidade não são devidos simplesmente à sua 

presença, mas sim ao grau em que se manifesta. Existindo multicolinearidade, em níveis 

considerados moderados a severos, entre um conjunto de caracteres explicativos, torna-se difícil 

avaliar a influência destes sobre a resposta no caráter principal, e ignorar seus efeitos pode 

provocar resultados danosos ou absurdos. Dessa forma, diganósticos de multicolinearidade 

devem ser feitos de forma a viabilizar certos estudos. Carvalho (1994) ressalta a importância 
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deste estudo quando se tem o objetivo de realizar análises de regressões, de trilha, de índice de 

seleção e de correlações parciais e canônicas, entre outras. 

Em presença de multicolinearidade, moderada a severa, as variâncias associadas a certos 

estimadores, como, por exemplo, dos coeficientes de trilha que medem efeitos diretos de 

caracteres explicativos sobre um principal, podem atingir valores demasiadamente elevados, 

sendo evidência de serem estimativas pouco confiáveis. Adicionalmente, as estimativas dos 

parâmetros podem assumir valores absurdos ou sem nenhuma coerência com o fenômeno 

biológico estudado (CRUZ; CARNEIRO, 2006). Shrivastava e Sharma (1976), por exemplo, 

fazendo estudo baseado em análise de trilha, envolvendo componentes primários de produção 

de arroz, encontraram efeito direto negativo na produtividade para caracteres número de 

perfilhos, número de grãos, peso de grãos e comprimento da panícula. Sendo componentes 

primários, fica difícil explicar esses valores negativos encontrados. 

Em muitos casos, quando é envolvido grande número de caracteres ou não há 

conhecimento prévio da associação entre eles, resultados inapropriados podem ser 

interpretados, gerados pela multicolinearidade, levando a conclusões que não seriam as mais 

pertinentes. A solução para o problema é a de sempre fazer o diagnóstico de multicolinearidade 

dos dados antes de se realizar o processamento. A diagnose, e o grau da multicolinearidade na 

matriz de correlação são estabelecidos com base no número de condição (NC), que é a relação 

entre o maior e o menor autovalor da matriz. Se NC ≤ 100, a multicolinearidade é denominada 

fraca e não constitui problema para análise; se 100 < NC < 1000, a multicolinearidade é 

denominada moderada à forte; e se NC ≥ 1000, é considerada severa (MONTGOMERY; 

PECK, 1981). 

Assim, havendo problemas de multicolinearidade, duas alternativas são recomendadas. 

A primeira consiste em fazer o diagnóstico de multicolinearidade, identificando aqueles 

caracteres que estão provocando maiores problemas e eliminá-los, realizando a análise com o 

número de caracteres menor. A segunda se aplica quando a exclusão de caracteres não é de 

interesse do pesquisador. Assim, realiza-se a análise de trilha com todos os caracteres, mas 

adota-se procedimentos equivalentes ao de análise de regressão em crista, tal como preconizado 

por Carvalho (1994) e Carvalho e Cruz (1996). 

 

2.7 Seleção simultânea 
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De acordo com Castoldi (1997), se o objetivo de um programa de melhoramento for 

somente alterar um caráter, a seleção direta é o caminho mais viável e fácil. Esta é uma 

estratégia em que o melhorista está, a princípio, interessado em obter ganhos em um único 

caráter, sobre o qual ele praticará a seleção. Esta é a maneira mais fácil e prática de obter ganhos 

para um único caráter, sendo a resposta à seleção direta, a modificação na média original de um 

caráter da população, em consequência da seleção praticada no próprio caráter (PAULA, 1997). 

Tradicionalmente, o melhoramento de uma população para um dado caráter é resultado 

do ganho de seleção, que depende do diferencial de seleção, que é a diferença entre a média do 

grupo selecionado e a média da população original. Portanto, em processo de seleção, quanto 

maior for a pressão de seleção, maior será esse diferencial e, consequentemente, o progresso 

genético (PATERNIANI; MIRANDA FILHO, 1987). 

Na literatura, há diversos trabalhos comparando e avaliando a eficiência da seleção 

direta em diferentes culturas, como, por exemplo, em  Eucalipytus grandis (MARTINS et al., 

2001), Virola surinamensis (MAÊDA et al., 2001), soja (OLIVEIRA, 1996) e milho 

(CASTOLDI, 1997; FURTADO, 1996). 

Para a resistência de soja ao complexo de percevejos, Rocha et al. (2014) propuseram a 

utilização de peso de sementes boas (PSB) para a seleção direta de genótipos resistentes e 

altamente produtivos, comparando os mesmos genótipos em dois experimentos, nos quais em 

um houve o controle químico dos insetos e no outro a infestação natural. 

Porém, para se obter materiais genéticos realmente superiores, é necessário que o 

material selecionado reúna, simultaneamente, uma série de atributos favoráveis que lhe confira 

produtividade comparativamente mais elevada e que satisfaça as exigências do agricultor. A 

seleção com base em um, ou em poucos caracteres, tem se mostrado inadequada, por conduzir 

a um produto final superior em relação aos caracteres selecionados, mas com desempenho não 

tão favorável em relação aos vários outros caracteres não considerados. Isto poderá, em última 

instância, levar à rejeição do produto por parte dos agricultores (CRUZ; CARNEIRO, 2006). 

Uma maneira de aumentar a chance de êxito em um programa de melhoramento é por 

meio da seleção simultânea de um conjunto de caracteres de importância econômica. Para tal, 

a utilização da teoria de índice de seleção pode ser uma alternativa promissora, pois permite 

combinar as múltiplas informações contidas na unidade experimental, de modo que seja 

possível a seleção com base em um complexo de variáveis que reúna vários atributos de 

interesse econômico. Atualmente, existem várias propostas para obtenção de índices (CRUZ; 

CARNEIRO, 2006). Dentre eles, segundo Costa et al. (2004), o índice com Base em Soma de 
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Postos (ou “ranks”) é o mais indicado para populações segregantes de soja, com progressos 

superiores em várias condições quando comparado com outros índices. 

Este tipo de índice foi proposto por Mulamba e Mock (1978) e consiste em classificar 

os materiais genéticos em relação a cada um dos caracteres, em ordem favorável ao 

melhoramento. Uma vez classificados, são somadas as ordens de cada material genético 

referente a cada caráter, resultando em uma medida adicional tomada como índice de seleção. 

Outro índice, já demonstrado por Oliveira et al. (2013) como satisfatório para a seleção 

de soja resistente a percevejos e altamente produtiva, é o Multiplicativo, proposto por Subandi 

et al. (1973).  

Estes índices, por não necessitarem de estimativas de parâmetros genéticos e não 

pressupor a existência de pesos econômicos, adaptam-se tanto aos programas de seleção 

recorrente, como às etapas finais dos programas de melhoramento para obtenção de cultivares, 

o que não ocorre com os índices lineares. Neste contexto, todos os caracteres recebem a mesma 

ênfase na seleção, sendo impossível atribuir-lhes qualquer peso (GARCIA, 1998). Trabalhos 

com índices de seleção foram realizados com sucesso com eucalipto (PAULA et al., 2002), soja 

(BÁRBARO et al., 2007; COSTA et al., 2004), milho pipoca (RANGEL et al., 2011), açaí 

(TEIXEIRA et al., 2012) e maracujá (OLIVEIRA et al., 2008; ROSADO et al., 2012), entre 

outras culturas. 

Além destes métodos, o melhorista pode elaborar um índice de seleção pela análise de 

fatores (AF). Esta é uma técnica de análise multivariada que trata das relações internas de um 

conjunto de caracteres correlacionados por um número menor de fatores. A cada fator 

corresponde um grupo de caracteres iniciais que estejam fortemente correlacionados entre si, 

mas fracamente correlacionados com as outros caracteres iniciais (GRANATE, 2000). 

A técnica da análise de fatores tem por objetivos a estruturação e a simplificação de 

dados originais, de forma que um número relativamente grande de caracteres possa ser 

representado por um número menor, expresso por combinações lineares desses dados originais, 

conservando o máximo possível de suas informações. Nesta análise, considera-se que cada 

caráter analisado possa ser explicado por um conjunto de fatores comuns e por um fator 

específico. O peso ou carga fatorial de cada fator comum é estimado, de forma que os fatores, 

em função dos caracteres em que incidem, passam a ter interpretação biológica. A partir daí, 

realiza-se a análise complementar em que os fatores comuns são expressos como combinações 

lineares de caracteres. Estas caracteres, agrupados em um fator, estão fortemente 
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correlacionadas entre si e fracamente correlacionadas com outro fator (CRUZ; CARNEIRO, 

2006). 

Para se determinar as cargas fatoriais, um dos métodos utilizados é o de componentes 

principais. Infelizmente, o nome para o método de estimação é responsável por uma parcela de 

confusão existente entre análise de fatores e a análise de componentes principais. A razão da 

adoção desse nome para o método é função da utilização das matrizes de autovalores e 

autovetores para a determinação das cargas fatoriais (FERREIRA, 2011). Alguns pesquisadores 

adotam como critério a utilização de um número de fatores equivalente ao número de 

autovalores, obtidos na matriz de correlação, superiores à unidade (CASTOLDI, 1997; 

JOHNSON; WICHERN, 1992). Outro critério é estabelecer o número de fatores 

correspondente ao número de componentes principais que envolvam no mínimo 80% da 

variação total entre os caracteres analisados (PELÚZIO, 1999). 

De acordo com Castoldi (1997), durante anos a análise de fatores (AF) teve seu uso 

bastante limitado em função da complexidade dos cálculos envolvidos. Atualmente, graças às 

facilidades computacionais, esta técnica tem sido retomada, abrangendo as mais diversas áreas. 

De acordo com Cruz e Carneiro (2006), a análise de fatores tem sido utilizada em diversos 

estudos na área biológica.  

Portanto, a análise de fatores é uma técnica que pode ser utilizada na predição de ganhos 

por seleção, em substituição ao método tradicional, ou complementando as técnicas de seleção 

simultânea de caracteres baseadas em índices de seleção. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Três genitores foram utilizados para a realização dos cruzamentos. Um deles, a cultivar 

IAC-100, foi utilizado na síntese de ambas as populações deste trabalho. Esta cultivar foi 

desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Campinas, do Estado de São Paulo, apresentando 

resistência ao complexo de percevejos por diversos mecanismos  (CARRÃO-PANIZZI; 

KITAMURA, 1995; PINHEIRO, 1993; PINHEIRO et al., 2005; ROSSETTO, 1989). 

Os outros dois genitores foram escolhidos ponderando-se a distância generalizada de 

Mahalanobis e Rogers-W, realizada previamente por MULATO (2009) com 79 genótipos 

exóticos de soja. A PI 295952 e a PI 306712 apresentaram os maiores valores de dissimilaridade 

quando levado em consideração as duas distâncias, a generalizada de Mahalanobis (3.811,20) 

e a de Rogers-W (0,837).  

A PI 295952, originada da Rússia, apresenta flores roxas, tegumento amarelo, hilo 

amarelo, está classificada no grupo de maturação 00, é suscetível à fitóftora (Phytophthora 

sojae), suscetível ao pulgão (Aphis glycines Matsumura), moderadamente suscetível à mancha 

olho-de-rã (Cercospora sojina) e suscetível às raças 3, 4 e 5 de nematoide do cisto. Esse 

material já foi cultivado no país de origem com o nome comercial Salut216.  

A PI 306712, originada da Tanzânia, apresenta flores roxas, tegumento amarelo, hilo 

marrom, está classificada no grupo de maturação X, é resistente à ferrugem (Phakopsora 

pachyrhizi), resistente à raça 1 de fitóftora (Phytophthora sojae), resistente ao cancro da haste 

(Diaporthe phaseolorum var. caulivora), suscetível às raças 3 e 5 de nematoide do cisto e 

suscetível à lagarta falsa-medideira (Pseudoplusia includens). Esse material já foi cultivado no 

país de origem com o nome comercial HLS 219 (GRIN, 2015). 

A semeadura desses três genitores foi realizada em vasos de oito litros, semanalmente, 

de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, em casa de vegetação, com irrigação controlada, no 

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

(ESALQ/USP), Piracicaba, SP. Os cruzamentos controlados para a obtenção da geração F1 

iniciaram no momento do florescimento, continuando até que não houvesse produção de flores.  

As sementes F1 supostamente resultantes de cruzamento foram semeadas em casa de 

vegetação no inverno de 2012. Foram coletadas folhas novas dessas plantas para extração de 

DNA, com uma modificação do método CTAB (KEIM et al., 1988). Foram utilizados dez 

marcadores moleculares do tipo microssatélites, polimórficos entre os genitores, para a 
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realização da genotipagem para confirmar a autenticidade dos híbridos. As plantas que tiveram 

sua paternidade confirmada geraram, por autopolinização natural, a geração F2. 

Para o avanço de geração, as sementes da geração F2 e dos três genitores (IAC-100, PI 

295952 e PI 306712) foram semeadas em campo de multiplicação de sementes na safra 

2011/12, no Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(ESALQ/USP), localizada no município de Piracicaba, SP. Nesse período, todos os tratos 

culturais para evitar a infestação de doenças, insetos-praga e plantas daninhas foram realizados.  

A avaliação fenotípica foi realizada na geração F2:3 em dois experimentos distintos, 

sendo a população derivada do cruzamento de IAC-100 x PI 295952 considerada a “população 

1”, e a população derivada de IAC-100 x PI 306712 considerada a “população 2”. Ambos foram 

compostos por 160 indivíduos e os respectivos genitores (IAC-100 e um dos genótipos 

exóticos), totalizando 323 indivíduos. Esses experimentos foram instalados no dia 06/12/2013, 

em uma área homogênea localizada na Estação Experimental Anhumas (22º17’43”S e 

51º23’14”W), do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ/USP), localizada no município de Piracicaba, SP. Intercalando as fileiras 

úteis de cada experimento foram semeadas duas fileiras de bordadura, utilizando a cultivar 

suscetível BRS133, para evitar o pisoteio das parcelas durante as avaliações e aproximar as 

condições ambientais de um cultivo comercial. A parcela experimental foi representada por 

cinco plantas derivadas de uma planta F2. A distância entre as covas foi de 50 cm nas linhas 

úteis e a distância entre as linhas úteis foi de 1,5 m, totalizando 3,75 m² por parcela. Foram 

semeadas três sementes por cova e feito o desbaste após duas semanas, para permanecer apenas 

uma planta por cova. Foi adotado o delineamento alfa-látice 18x9, com três repetições. 

Não foi realizado o controle químico de insetos e, após o florescimento, o nível de 

infestação de percevejos foi avaliado pelo método do pano de batida, durante dez semanas, 

sendo realizadas no mínimo oito batidas por dia de avaliação. 

Os caracteres agronômicos avaliados foram: 

 NDF: número de dias para o florescimento, contados da semeadura até a antese da 

primeira flor (R1 na escala de FEHR et al., 1971); 

 NDM: número de dias para a maturidade, contados desde a semeadura até a data em que 

95% das vagens apresentarem-se maduras (R8 na escala de FEHR et al, 1971); 

 APM: altura da planta (cm) na maturidade, medida desde a base da planta (solo) até a 

haste principal; 
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 AC: acamamento, avaliado na maturidade por uma escala de notas visuais de 1 a 5, 

sendo a nota 1 correspondente à planta ereta e a 5 à planta totalmente acamada; 

 VA: valor agronômico, avaliado na maturidade através de uma escala de notas visuais 

de 1 a 5, sendo a nota 1 correspondente à planta sem nenhum valor agronômico e a nota 5 à 

planta com excelentes caracteres agronômicos (grande número de vagens, altura superior a 60 

cm, vigor, sem acamamento, ausência de hastes verdes e retenção foliar, sem deiscência de 

vagens e sem sintomas de doenças); 

 PG: produtividade de grãos, avaliada pelo peso dos grãos (g) de cada planta; 

Foram avaliados, também, os caracteres associados à resistência aos insetos: 

 PEG: período de granação (dias), obtido pela diferença entre R5 (início da granação) e 

R7 (término da granação) (FEHR et al., 1971); 

 RF: retenção foliar, avaliada na maturidade por uma escala de notas visuais de 1 a 5, 

sendo a nota 1 atribuída à planta sem retenção foliar (senescência normal) e 5 à planta com total 

retenção foliar (folhas e hastes verdes); 

 PCS: peso de cem sementes (g), a partir de uma amostra ao acaso após padronização da 

umidade. 

 PSB: peso de sementes boas (g), ou seja, sem danos provocados por percevejos, avaliado 

por peneiras após colheita e beneficiamento dos grãos. 

 Foram utilizadas as médias das cinco plantas de cada parcela para as análises 

estatísticas.  

Inicialmente, para todos os caracteres avaliados, foram realizadas as análises de 

variância em cada população, por meio do seguinte modelo: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = µ + 𝛼𝑖 + 𝑟𝑗 + 𝑏𝑘(𝑗) + Ɛ𝑖𝑗𝑘 

em que, Yijk é o valor observado para o caráter no i-ésimo genótipo, na j-ésima repetição, no k-

ésimo bloco; µ é a média geral para o caráter; αi é o efeito do i-ésimo genótipo (i=1, 2, 3,..., 

160), considerado como de efeito aleatório, em que, g~NID (0, σ²g); rj é o efeito da j-ésima 

repetição (j= 1, 2, 3); bk(j) é o efeito do bloco dentro da repetição (k = 1, 2, 3,..., 9); Ɛik é o efeito 

do erro aleatório associado à observação de ordem ijk, em que Ɛ~NID (0, σ²). 

As variâncias fenotípicas (�̂�𝐹
2) e genotípicas (�̂�𝐺

2) foram estimadas utilizando os 

quadrados médios obtidos nas análises de variância pelas fórmulas: �̂�𝐹
2 = 𝑄𝑀𝑇/𝑅 e �̂�𝐺

2 =

(𝑄𝑀𝑇 − 𝑄𝑀𝐸)/𝑅 (SEARLE; CASELA; MACCULLOCK, 1992). Sendo 𝑄𝑀𝑇 e 𝑄𝑀𝐸 os 

quadrados médios das progênies F2:3 e dos erros, respectivamente; e R é o número de repetições. 

Os coeficientes de herdabilidade foram estimandos por ℎ̂2 = �̂�𝐺
2/�̂�𝐹

2. Para a estimação das 
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correlações fenotípicas e genotípicas, foram realizadas as análises de covariâncias entre os pares 

de caracteres, de acordo com Vencovsky e Barriga (1992). As correlações fenotípicas e 

genotípicas entre os caracteres x e y foram realizadas pelas fórmulas: �̂�𝐹(𝑥𝑦) = 𝐶𝑜�̂�𝐹(𝑥𝑦)/

�̂�𝐹𝑥�̂�𝐹𝑦 e �̂�𝐺(𝑥𝑦) = 𝐶𝑜�̂�𝐺(𝑥𝑦)/�̂�𝐺𝑥�̂�𝐺𝑦, respectivamente, sendo �̂�𝐹 e �̂�𝐺 as raízes quadradas das 

estimativas de variância fenotípica e genotípica, respectivamente. As significâncias das 

correlações genéticas foram realizadas de acordo com Falconer e Mackay (1996), e as 

significâncias das correlações fenotípicas foram realizadas de acordo com Steel e Torrie (1980). 

Posteriormente foi realizada a diagnose de multicolinearidade entre os caracteres 

explicativos e o seu grau na matriz de correlação foi estabelecido com base no número de 

condição (MONTGOMERY; PECK, 1981). O desdobramento das correlações fenotípicas, em 

efeitos diretos e indiretos dos caracteres explicativos sobre a PSB (caráter dependente), foi feito 

por meio da análise de trilha (WRIGHT, 1921). 

Para a obtenção das estimativas dos ganhos diretos sobre PSB e PG, adquiridos sobre 

seleção direta das 25 progênies superiores, foi usada a expressão: 

𝐺𝑆 = ℎ2(�̅�𝑆 − �̅�𝑂) 

Em que: 

ℎ2: é a herdabilidade do caráter; 

�̅�𝑆 e �̅�𝑂: são as médias dos selecionados e da população original, respectivamente. 

Já para a predição da resposta indireta nos demais caracteres, utilizou-se a fórmula: 

𝐺𝑆𝑦(𝑥) = ℎ𝑥
2. (�̅�𝑆𝑦(𝑥) − �̅�𝑂𝑥) 

Em que: 

𝐺𝑆𝑦(𝑥): é o ganho de seleção em x pela seleção praticada no caráter principal y; 

ℎ𝑥
2: é a herdabilidade do caráter auxiliar x; 

�̅�𝑆𝑦(𝑥): é a média dos selecionados no caráter auxiliar x, pela seleção no caráter principal 

y; 

�̅�𝑂𝑥: média original do caráter auxiliar x. 

O índice de seleção com Base em Soma de Postos, porposto por Mulamba e Mock (1978), 

foi estimado considerando o seguinte modelo: 

𝐼𝑖 = ∑ 𝑛𝑖𝑗 

Em que: 

𝐼𝑖: índice para o genótipo i; 

𝑛𝑖𝑗: número de classificação do caráter j para o genótipo i. 
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Já para o índice Multiplicativo proposto por Subandi et al. (1973) foi estimado 

considerando o seguinte modelo: 

𝐼 = 𝑦1
𝑘1𝑦2

𝑘2 … 𝑦𝑛
𝑘𝑛 

Em que: 

𝑦𝑗: valor da média do caráter j; 

𝑘𝑗: proporcionalidade relativa, ou seja, é igual a 1 se for considerada a relação direta do 

índice ao caráter ou -1 se for inversa. 

Além disso, as seleções foram simuladas em quatro arranjos de caracteres, sendo eles: (I) 

PSB e PG; (II) todos os caracteres de resistência; (III) todos os caracteres de resistência e PG; 

e (IV) todos os caracteres. Ademais, foi estipulada a direção preferencial para cada caráter, 

sendo desejável o aumento dos caracteres NDF, VA, PG, PSB e PCS; e a diminuição dos 

caracteres PEG, AC, RF, para as duas populações. Porém, dois caracteres tiveram direções 

preferenciais diferentes em cada população, sendo desejável a não modificação de NDM e o 

aumento de APM na população 1, enquanto a diminuição dos mesmos na população 2 é mais 

interessante. Com isto, apenas o NDM não foi incluído no arranjo (IV) da população 1. 

Para a realização da análise de componentes principais, considera-se que 𝑥𝑖𝑗 seja a média 

padronizada do j-ésimo caráter (j = 1, 2, ..., v) avaliado no i-ésimo genótipo (i = 1, 2, ..., g). A 

técnica dos componentes principais consiste em transformar o conjunto de v caracteres (𝑥𝑖1, 

𝑥𝑖2, ..., 𝑥𝑖𝑣) em um novo conjunto (𝑌𝑖1, 𝑌𝑖2, ..., 𝑌𝑖𝑣), que são funções lineares dos 𝑥𝑖’s e 

independentes entre si. 

Com isso, um componente principal pode ser dado pela seguinte combinação linear: 

𝑌𝑖1 = 𝑎1𝑥𝑖1 + 𝑎2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝑎𝑣𝑥𝑖𝑣 

Entre todos os componentes, o primeiro apresenta maior variância que o segundo e ,assim, 

sucessivamente. Adicionalmente, a covariância entre cada par de componentes é nula. A cada 

autovalor corresponde um autovetor com o mesmo número de elementos que os caracteres 

iniciais. 

O modelo de análise de fatores utilizado foi o sugerido por Cruz e Carneiro (2006): 

𝑋𝑗 = 𝐼𝑗1𝐹1 + 𝐼𝑗2𝐹2 + ⋯ + 𝐼𝑗𝑚𝐹𝑚 + 𝜀𝑗 

Em que: 

𝑋𝑗: é o j-ésimo caráter, com j = 1, 2, ..., v; 

𝐼𝑗𝑘: é a carga fatorial para o j-ésimo caráter associado ao k-ésimo fator, sendo k = 1, 2, ..., 

m; 

𝐹𝑘: é o k-ésimo fator comum; 
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𝜀𝑗: é o fator específico. 

A análise de fatores procura explicar o máximo da variação em 𝑋𝑗, com o menor número 

possível de fatores, tornando 𝜀𝑗 mínimo.  

A carga fatorial inicial representa a correlação entre o caráter j e o fator k, de modo que: 

𝐼𝑖𝑗 = 𝜆𝑖𝑉𝑖𝑗
2 

Em que: 

𝜆𝑖: é o i-ésimo autovalor maior que 1 obtido na matriz de correlações fenotípicas; 

𝑉𝑖𝑗: é o j-ésimo valor do i-ésimo autovalor. 

A fração da variância de 𝑋𝑗 explicada pelos fatores chama-se comunalidade e representa-

se: 

𝐶𝑗 = 𝐼𝑗1
2 + 𝐼𝑗2

2 + ⋯ + 𝐼𝑗𝑚
2  

A técnica envolve vários estágios, com o estabelecimento do número de fatores comuns 

a ser usado, o cálculo das cargas iniciais destes fatores e a relação dos fatores, obtendo-se as 

cargas finais e permitindo definir os fatores. O último passo envolve a estimação dos escores 

fatoriais. 

Em síntese, a cada autovalor maior que a unidade, corresponde um autovetor que, por sua 

vez, é constituído por um número de valores igual ao número de caracteres originais. Logo, um 

dado fator terá cargas individuais para todos os caracteres, o que esclarece a razão da 

denominação “fator comum”, empregada na teoria de análise de fatores. 

O método de rotação empregado foi o Varimax, já que foi assumido serem fatores comuns 

ortogonais entre si. O objetivo da rotação é, em resumo, fazer com que, dentro de um mesmo 

fator, as cargas fatoriais apresentem variância máxima, o que equivale a dizer que algumas 

cargas fatoriais assumem valores próximos à unidade e outros, próximos a zero. 

Este é um passo importante da análise de fatores, pois quantifica o efeito de cada fator 

comum na expressão dos caracteres. Os escores finais são obtidos por meio da equação 

apresentada por Manly, 1986, citado por Castoldi (1997), qual seja: 

𝐹∗ = (𝛬′𝛬)−1𝛬′𝑋 

Em que: 

𝐹∗: é o vetor de dimensão 1 x m de escores fatoriais; 

𝛬: é a matriz de dimensão p x m das cargas fatoriais finais; 

𝑋: é o vetor de dimensão p x 1 dos caracteres do k-ésimo genótipo. 

Com isso, foram obtidos os escores fatoriais para cada caráter, para a criação dos 

“supercaracteres”. Estes foram elaborados para verificar se a seleção nestes novos caracteres 
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poderia fornecer melhores ganhos simultâneos nos caracteres originais do que os encontrados 

via índices de seleção.  

Os fatores criados pelas somas das multiplicações dos escores fatoriais pelos caracteres, 

quando apresentaram valores negativos, foram transformados pela soma da constante: 

1 + [𝑧] 

Em que: 

[𝑧]: é o módulo do menor valor. 

Os fatores foram submetidos à análise de variância pelo mesmo modelo utilizado para 

os caracteres avaliados diretamente. 

Para obtenção da estimativa dos ganhos percentuais de seleção dos fatores, adotou-se a 

mesma fórmula que foi previamente utilizada para os índices de seleção. 

As análises de variância foram realizadas com a utilização do programa estatístico 

computacional Statistical Analysis System (SAS) versão 9.2 (SAS Institute, 2007). As 

diagnoses de multicolinearidade, análises de trilha, índice se seleção, componentes principais e 

análise de fatores foram realizadas com auxílio do Programa Genes - Aplicativo Computacional 

em Genética e Estatística (CRUZ, 2013).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todas os caracteres apresentaram distribuição normal e homogeneidade dos resíduos a 

5% de probabilidade (dados não mostrados).   

Nos gráficos referentes à flutuação populacional dos percevejos, verificou-se que em 

ambos os experimentos a população de percevejos superou o nível de dano econômico (NDE), 

que, segundo Corrêa-Ferreira et al. (2009), é de um a dois percevejos por metro de fileira, em 

campo de produção de sementes e grãos, respectivamente, considerando sempre as ninfas 

grandes (3, 4 e 5 ínstar) e os adultos das diferentes espécies de percevejos fitófagos (Figura 1). 

O número médio de percevejos na população 1 foi metade do verificado na população 

2, durante o período de granação. Isso pode ser justificado pela maior precocidade da população 

1, passando pelo período de maior suscetibilidade aos percevejos em um momento em que as 

colheitas de áreas próximas ainda não haviam iniciado, o que é evidenciado pelo aumento no 

final do período de granação (PEG), quando as demais áreas começaram a ser colhidas e os 

percevejos migraram para a área do experimento. Esse comportamento também foi observado 

por Santos (2012). Já a população 2 teve um número médio de percevejos mais estável durante 

o PEG.  

 

Figura 1 – Número médio de percevejos por amostragem em duas populações F2:3 de soja durante os   

experimentos, com destaque para o estágio de período de granação (PEG), compreendido entre os 

estádios fenológicos R5 e R7, Piracicaba-SP, 2014 

  As análises de variância para as duas populações evidenciaram a existência de 

variabilidade, permitindo selecionar os genótipos tanto para caracteres de resistência quanto 

para caracteres agronômicos (Tabelas 1 e 2). Os coeficientes de variação estiveram
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Tabela 1 – Resumo da análise de variância, médias da população e dos genitores, variância fenotípica (𝜎𝐹
2) e genotípica (𝜎𝐺

2), ℎ2 (herdabilidade), CV(%) (coeficiente de variação 

em porcentagem) para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na 

maturidade (APM), acamamento (AC), valor agronômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem 

sementes (PCS), avaliado em 162 genótipos F2:3 de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014 

FV GL NDF(dias) PEG(dias) NDM(dias) APM(cm) AC(notas) RF(notas) VA(notas) PG(g) PSB(g) PCS(g) 

Repetição 2 108,58** 181,73** 136,21** 461,39** 4,64** 7,10** 13,91** 5116,29** 5096,15** 22,91** 

Bloco(Rep) 24 6,92** 17,93** 25,29** 199,62** 1,34** 2,57** 1,71** 253,36** 223,66** 1,45ns 

Tratamento 161 16,39** 25,34** 36,00** 418,95** 0,59** 0,51* 0,43** 101,07** 84,98** 13,86** 

Erro 298 3,46 4,38 7,12 46,31 0,31 0,40 0,21 60,38 55,86 0,98 

CV(%)  3,44 6,42 2,26 13,22 29,22 36,37 14,47 21,50 22,26 8,16 

µ  54,04 32,59 117,81 51,49 1,90 1,74 3,20 36,14 33,58 12,15 

µ - IAC-100  56,34 29,64 120,72 57,10 2,66 1,55 3,28 41,90 38,87 9,73 

µ - PI-295952  51,12 34,19 112,97 42,21 1,35 1,76 2,76 37,44 34,83 18,45 

𝜎𝐹
2  5,46 8,45 12,00 139,65 0,20 0,17 0,14 33,69 28,33 4,62 

𝜎𝐺
2  4,31 6,99 9,63 124,21 0,09 0,04 0,07 13,57 9,71 4,29 

ℎ2  0,79 0,83 0,80 0,89 0,48 0,21 0,50 0,40 0,34 0,93 
nsnão significativo, *significativo a 5% e **significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 

 

 

 
Tabela 2 – Resumo da análise de variância, médias da população e dos genitores, variância fenotípica (𝜎𝐹

2) e genotípica (𝜎𝐺
2), ℎ2 (herdabilidade), CV(%) (coeficiente de variação 

em porcentagem) para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na 

maturidade (APM), acamamento (AC), valor agronômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem 

sementes (PCS), avaliado em 162 genótipos F2:3 de soja da população 2, Piracicaba-SP, 2014 

FV GL NDF(dias) PEG(dias) NDM(dias) APM(cm) AC(notas) RF(notas) VA(notas) PG(g) PSB(g) PCS(g) 

Repetição 2 32,85* 49,93* 1820,57** 3106,99** 8,39** 26,52** 0,43ns 1853,35** 1872,95** 297,63** 

Bloco(Rep) 24 16,33** 12,04ns 66,23** 289,65** 1,59** 1,48** 0,67** 204,09** 161,35** 16,67** 

Tratamento 161 110,21** 18,02** 340,73** 344,49** 0,78** 1,89** 0,80** 202,34** 182,17** 19,48** 

Erro 298 8,71 10,80 28,70 73,63 0,38 0,49 0,30 54,98 43,24 5,87 

CV(%)  4,42 11,81 3,82 12,27 24,72 26,66 24,36 32,72 45,56 28,63 

µ  66,83 27,84 140,39 69,92 2,49 2,64 2,24 22,66 14,43 8,46 

µ - IAC-100  56,99 29,42 118,06 44,80 2,14 1,21 3,21 27,51 24,29 9,53 

µ - PI-306712  79,26 25,98 152,76 88,17 3,71 2,76 1,54 8,07 1,00 6,56 

𝜎𝐹
2  36,74 6,01 113,58 114,83 0,26 0,63 0,27 67,45 60,72 6,49 

𝜎𝐺
2  33,83 2,41 104,01 90,29 0,13 0,46 0,17 49,12 46,31 4,54 

ℎ2  0,92 0,40 0,92 0,79 0,51 0,74 0,63 0,73 0,76 0,70 
nsnão significativo, *significativo a 5% e **significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
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entre 2,26 (NDM) e 45,56 (PSB). Valores elevados de CV podem ser explicados pelo ataque 

dos percevejos, já que a distribuição desses insetos não é uniforme no campo, resultando em 

alguns genótipos serem mais atacados do que outros. Altos valores de CV também foram 

encontrados em outros trabalhos com soja para resistência aos percevejos, como Möller (2010), 

Pinheiro (1993), Rocha (2014) e Santos (2012).   

 A eficiência do alfa-látice foi satisfatória, aumentando a acurácia experimental quando 

comparado ao delineamento de blocos ao acaso, sendo a eficiência média de 124,12% para a 

população 1 e 114,12 para a população 2. 

As populações apresentaram médias intermediárias em relação aos seus respectivos 

genitores, exceto para PG e PSB na população 1 que foram inferiores ao menor genitor. Essas 

médias intermediárias são esperadas em soja, devido aos genes terem evoluído para a interação 

aditiva, sem grandes efeitos de heterose.  

Seria esperado que a população 2 fosse mais resistente pelos mecanismos de pseudo-

resistência apresentados, ou seja, menor PEG e PCS, pois quando PEG é menor, a evasão 

hospedeira é mais provável de ocorrer (PAINTER, 1951), e o dano pelos percevejos é reduzido 

(Tabela 2). Além disso, Lourenção, Rossetto e Miranda (1985) e Miranda et al. (1979) 

observaram que genótipos resistentes produzem sementes menores e um grande número de 

vagens, permitindo uma grande porcentagem de sementes que se manterão livres do ataque de 

percevejos. Este mecanismo de pseudo-resistência é chamado de “diluição do dano” 

(ROSSETTO; LARA, 1991) e explicam a alta média de IAC-100. Porém, a maior infestação 

por percevejos na população 2 explica a menor média de PG e PSB, o que pode ser corroborado 

pela menor média de PG e PSB do genitor resistente e pela maior média geral de RF.  

Ao mesmo tempo, o genitor exótico PI-306712, que poderia ser considerado como 

resistente quando considerado o menor PEG e PCS, apresentou alta suscetibilidade, com PG e 

PSB muito abaixo da média da população. Tal fato reforça que a cultivar IAC-100 apresenta 

outros mecanismos de resistência aos percevejos, que não estão presentes no material exótico.  

Os resultados encontrados para PSB mostram que a IAC-100 foi menos atacada pela 

levedura E. coryli (antes conhecida como N. coryli), que é transmitida pelos percevejos. De 

acordo com Rossetto et al. (1995), a resistência a essa levedura é um dos mecanismos de 

resistência ao complexo de percevejos. Em um outro estudo, Carlini-Garcia et al. (2011) 

avaliaram 25 populações de soja de cruzamentos intra-específicos entre 11 genótipos, e 

observaram que as progênies provenientes do cruzamento entre CD-215 e IAC-100 tem alta 

porcentagem de sementes livres de levedura. 
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Em ambas as análises, as médias das populações e dos genitores exóticos foram mais 

afetadas pela retenção foliar do que a média da IAC-100. De acordo com Rossetto e Lara 

(1991), IAC-100 apresenta senescência foliar normal na colheita, sob ataque de percevejos. O 

índice de retenção foliar é considerado um importante componente de resistência aos 

percevejos, uma vez que as plantas maduras tenham um processo de senescência normal sob o 

ataque de insetos irão ainda permitir a colheita mecanizada (SOUZA; TOLEDO, 1995)   

De acordo com Brogin, Arias e Toledo (2003), os valores de herdabilidade são 

considerados baixos quando eles são menores do que 30%; intermediários, se estiverem entre 

30% e 60%; e altos quando forem maiores do que 60%. Os caracteres com estimativas de 

herdabilidade maiores do que 30% já permitem ganhos genéticos pela seleção em gerações 

iniciais de endogamia, como na geração F3. Em ambas as populações, os caracteres tiveram 

herdabilidade entre intermediária a alta, evidenciando que a variância foi basicamente de 

natureza genética, exceto para RF na população 1. A população 2 apresentou maior quantidade 

de caracteres com herdabilidade considerada alta, inclusive para RF. Portanto, quando a 

herdabilidade é alta, a seleção nas gerações iniciais de autofecundação é eficaz (FALCONER; 

MACKAY, 1996; FEHR, 1987; ROBINSON, 1963). Isto chama a atenção para a escolha 

correta dos genitores no momento de programar os cruzamentos para a geração das progênies 

segregantes, para que os genitores tenham divergência genética entre eles, resultanto em 

variabilidade genética para a seleção dos caracteres de interesse no programa de melhoramento.  

Os coeficientes de correlação foram calculados para cada par de combinações dos 

caracteres. Estes coeficientes de correlação são interpretados de acordo com o proposto por 

Franzblau (1958) em que: 0 – 0,19, são nulas ou desprezíveis; 0,2 – 0,39 são baixas; 0,4 –  0,59 

são moderadas; 0,6 – 0,79 são acentuadas; e 0,81 – 1,00 são altas.  (FRANZBLAU, 1958 apud 

BERMAN et al., 2014) 

A correlação fenotípica e genotípica mais alta e positiva na população 1 ocorreu entre 

as variáveis PSB e PG (Tabela 3). Santos (2012) e Rocha (2015) também encontraram 

correlação alta e positiva entre esses caracteres. Com isto, as progênies com maior 

produtividade de grãos sob ataque de percevejos deverão também apresentar maior PSB. 

Porém, a correlação positiva entre PSB e PCS refuta a teoria de este fenômeno ser explicado 

somente pela diluição de dano, proporcionado pela redução de PCS, mas também pelo maior 

número de sementes por planta, independente do tamanho pequeno.  
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Tabela 3 – Coeficientes de correlação de Pearson (r) entre os caracteres número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para a maturidade 

(NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agronômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes 

boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), fenotípica (acima da diagonal) e a genotípica (abaixo da diagonal), avaliado em 162 genótipos F2:3 de soja da população 

1, Piracicaba-SP, 2014 

 NDF(dias) PEG(dias) NDM(dias) APM(cm) AC(notas) RF(notas) VA(notas) PG(g) PSB(g) PCS(g) 

NDF(dias)  -0,70** 0,57** 0,40** 0,39** -0,10ns 0,16* -0,23** -0,28** -0,67** 

PEG(dias) -0,83**  -0,15* -0,65** -0,49** 0,20** 0,03ns 0,12ns 0,17** 0,60** 

NDM(dias) 0,64** -0,19ns  0,04ns 0,17* 0,18** 0,11ns -0,07** -0,15* -0,42** 

APM(cm) 0,50** -0,75** 0,04ns  0,55** 0,00ns -0,38** 0,21** 0,08ns -0,18** 

AC(notas) 0,70** -0,76** 0,26ns 0,77**  -0,07ns -0,22** -0,05ns -0,09ns -0,45** 

RF(notas) -0,25ns 0,32ns 0,35ns -0,05ns -0,38ns  -0,34** -0,01ns -0,05ns 0,24** 

VA(notas) 0,29ns -0,01ns 0,26ns -0,62** -0,11ns -0,94**  -0,05ns 0,06ns -0,32** 

PG(g) -0,20ns 0,12ns -0,06ns 0,25ns -0,16ns -0,22ns -0,31ns  0,97** 0,31** 

PSB(g) -0,30ns 0,22ns -0,18ns 0,05ns -0,26ns -0,31ns -0,08ns 0,94**  0,28** 

PCS(g) -0,77** 0,67** -0,48** -0,19ns -0,66** 0,45* -0,49** 0,48* 0,49*  
nsnão significativo, *significativo a 5% e **significativo a 1% de probabilidade pelo teste t. 

 

 

 

 

 
Tabela 4 – Coeficientes de correlação de Pearson (r) entre os caracteres número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para a maturidade 

(NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agronômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes 

boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), fenotípica (acima da diagonal) e a genotípica (abaixo da diagonal), avaliado em 162 genótipos F2:3 de soja da população 

2, Piracicaba-SP, 2014 

 NDF(dias) PEG(dias) NDM(dias) APM(cm) AC(notas) RF(notas) VA(notas) PG(g) PSB(g) PCS(g) 

NDF(dias)  -0,29** 0,86** 0,54** 0,34** 0,67** -0,67** -0,69** -0,77** -0,68** 

PEG(dias) -0,45*  -0,13* -0,33** -0,17** -0,02ns 0,06ns 0,05ns 0,09ns 0,25** 

NDM(dias) 0,90** -0,25ns  0,51** 0,35** 0,81** -0,77** -0,73** -0,85** -0,73** 

APM(cm) 0,62** -0,48* 0,58**  0,63** 0,38** -0,48** -0,18** -0,33** -0,34** 

AC(notas) 0,45* -0,34ns 0,48** 0,79**  0,22** -0,52** -0,08ns -0,18** -0,14* 

RF(notas) 0,78** -0,07ns 0,92** 0,48** 0,38ns  -0,76** -0,71** -0,75** -0,60** 

VA(notas) -0,83** 0,21ns -0,95** -0,60** -0,63** -0,95**  0,59** 0,64** 0,56** 

PG(g) -0,81** 0,06ns -0,83** -0,29ns -0,19ns -0,85** 0,79**  0,93** 0,60** 

PSB(g) -0,89** 0,13ns -0,94** -0,44* -0,29ns -0,90** 0,84** 0,95**  0,69** 

PCS(g) -0,81** 0,45* -0,85** -0,46** -0,24ns -0,71** 0,74** 0,65** 0,80**  
nsnão significativo, *significativo a 5% e **significativo a 1% de probabilidade pelo teste t. 3
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A correlação com estimativa mais alta e negativa foi a genotípica entre RF e VA. Para 

a avaliação do VA da planta, utilizando uma escala de notas na maturidade desta, observa-se o 

aspecto geral, sendo que é levada em consideração a presença ou ausência de hastes verdes e 

retenção foliar. Portanto, nota-se que a retenção foliar reflete negativamente na avaliação do 

valor agronômico. Resultado semelhante foi encontrado por Rocha (2015). 

Correlações positivas foram encontradas para NDF e NDM; e genotípicas positivas para 

NDF e APM. Resultado similar foi encontrado por Alliprandini e Vello (2004), indicando que 

populações com florescimento tardio apresentam maiores alturas na maturidade, e também tem 

ciclos de vida mais longos. Porém, isto nem sempre resulta em maior PEG, o que é indicado 

pela correlação negativa com NDF. Além disso, plantas mais altas tendem ao maior índice de 

acamamento, como indica a correlação positiva entre APM e AC. 

A correlação positiva para PEG e PCS indica que menor período de granação resulta em 

menor peso de cem sementes, o que também foi encontrado por Santos (2012). A ocorrência de 

menor período de granação é desejável porque isto representa menor exposição da soja aos 

percevejos durante o período crítico de dano (R5-R7) (PINHEIRO, 1993). No entanto, o menor 

período de granação resulta em sementes menores, um dos muitos caracteres de resistência de 

cultivares aos percevejos. Correlações negativas também foram encontradas entre o NDF e o 

NDM com o PCS, reforçando o que foi previamente discutido. 

Quase a totalidade das correlações citadas tiveram o mesmo comportamento na 

população 2 (Tabela 4). Além destas, as correlações entre os caracteres de ciclo (NDF e NDM) 

tiveram correlação negativa com os componentes de produção, o que indica que esta população 

não converte o período vegetativo em maiores produções. Tal fato também pode ter sido 

influenciado pela maior exposição a fatores climáticos e pragas que reduzem a produtividade, 

o que é corroborado pela correlação positiva de RF com os caracteres relacionados ao ciclo, e 

negativa com todos os componentes de produção e VA.  

As correlações fenotípicas foram inferiores às genotípicas para os pares de caracteres, 

ou seja, o ambiente afeta as correlações fenotípicas. Porém, isto não foi observado para PG e 

PSB na população 1, em que a correlação fenotípica foi superior à genotípica, o que indica que 

o ambiente pode ter favorecido a população 1 nestes caracteres. 

Os coeficientes de correlação, apesar de serem de grande utilidade na quantificação da 

magnitude e direção das influências de fatores na determinação de caracteres complexos, não 

dão a exata importância relativa dos efeitos diretos e indiretos destes fatores (CRUZ; 

CARNEIRO, 2006). 
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A diagnose de multicolinearidade constatou a presença de colinearidade nas matrizes de 

correlações fenotípicas entre os caracteres explicativos nas duas populações, com nível 

moderado, sendo 239,90 e 163,77 o número de condição (NC) para a população 1 e 2, 

respectivamente (CRUZ; CARNEIRO, 2006). 

Como todos os caracteres são importantes e não poderiam ser eliminados, a análise de 

trilha foi realizada sob multicolinearidade (CARVALHO; CRUZ, 1996). Nas duas populações 

não ocorreram valores dos fatores que inflacionaram as variâncias (FIV’s) superiores a cinco 

(Tabela 5). Isto indica que os coeficientes foram pouco influenciados pela multicolinearidade. 

Além disso, o valor escolhido da constante k para a estabilização das estimativas foi pequeno, 

ocasionando pouco viés na análise de regressão (CARVALHO; CRUZ, 1996). Os coeficientes 

de determinação das duas análises apresentaram valores elevados, acima de 0,8, o que indica 

que grande parte da variação do caráter principal foi determinada pelos caracteres explicativos. 

Os caracteres que apresentaram correlações significativas com PSB na população 1, 

tiveram, em sua maioria, efeitos diretos sobre o caráter principal inferiores ao efeito da variável 

residual, exceto PG, que apresentou valor direto superior. Isto indica que o caráter PG é o 

determinante de PSB, o que corrobora o trabalho de Rocha (2015). Com isto, ao selecionar 

plantas com alta produtividade de grãos em experimentos sob ataque de percevejos, seleciona-

se as plantas mais resistentes. 

Na população 2, também não houveram efeitos diretos superiores ao efeito da variável 

residual, exceto PG. Este manteve-se como o que apresenta maiores efeitos diretos e indiretos 

sobre PSB nos demais caracteres. Porém, há o efeito indireto de NDM sobre NDF, APM e RF. 

Com isto, o aumento de NDM ocasiona o aumento destes caracteres, que consequentemente 

reduzem o PSB. Já o efeito indireto sobre VA, PG e PSB, indica que a diminuição do NDM faz 

aumentar estes caracteres, consequentemente aumentando PSB. Isto corrobora o previamente 

discutido nas matrizes de correlações.  
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Tabela 5 – Estimativas dos efeitos diretos e indiretos, que envolvem o caráter principal peso de sementes boas 

(PSB em g) e os carateres independentes explicativas: para número de dias para florescimento (NDF 

em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura 

da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agronômico (VA em notas), 

retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g) e peso de cem sementes (PCS em g), 

avaliado em 162 genótipos F2:3 de soja nas duas populações, Piracicaba-SP, 2014             (continua) 

Caráter Efeitos de Associação 
Estimativas 

População 1 FIV* População 2 FIV* 

NDF 

Efeito direto sobre PSB  -0,04 3,17 -0,09 3,29 

Efeito indireto via PEG -0,01 1,30 0,01 0,09 

Efeito indireto via NDM  -0,04 0,52 -0,21 2,38 

Efeito indireto via APM  -0,02 0,35 -0,01 0,46 

Efeito indireto via AC  0,01 0,23 0,00 0,17 

Efeito indireto via RF  -0,00 0,01 -0,05 0,99 

Efeito indireto via VA  0,01 0,04 0,02 1,02 

Efeito indireto via PG  -0,20 0,06 -0,35 0,90 

Efeito indireto via PCS  0,01 1,05 -0,07 0,76 

Total -0,28  -0,77  

PEG 

Efeito direto sobre PSB  0,01 3,14 -0,02 1,38 

Efeito indireto via NDF  0,03 1,31 0,03 0,21 

Efeito indireto via NDM  0,01 0,04 0,03 0,06 

Efeito indireto via APM  0,04 0,93 0,01 0,17 

Efeito indireto via AC  -0,02 0,38 -0,00 0,05 

Efeito indireto via RF  0,00 0,04 0,00 0,00 

Efeito indireto via VA  0,00 0,00 -0,00 0,01 

Efeito indireto via PG  0,11 0,02 0,03 0,01 

Efeito indireto via PCS  -0,01 0,83 0,03 0,10 

Total 0,17  0,09  

NDM 

Efeito direto sobre PSB  -0,07 1,88 -0,25 4,20 

Efeito indireto via NDF  -0,02 0,88 -0,08 1,86 

Efeito indireto via PEG -0,00 0,06 0,00 0,02 

Efeito indireto via APM  -0,00 0,00 -0,01 0,42 

Efeito indireto via AC  0,01 0,04 0,00 0,18 

Efeito indireto via RF  0,00 0,04 -0,06 1,46 

Efeito indireto via VA  0,01 0,02 0,02 1,35 

Efeito indireto via PG  -0,07 0,01 -0,37 0,99 

Efeito indireto via PCS  0,01 0,40 -0,07 0,88 

Total -0,15  -0,85  

APM 

Efeito direto sobre PSB -0,06 2,62 -0,02 2,11 

Efeito indireto via NDF  -0,02 0,43 -0,05 0,72 

Efeito indireto via PEG -0,00 1,11 0,01 0,11 

Efeito indireto via NDM  -0,00 0,00 -0,13 0,84 

Efeito indireto via AC  0,02 0,48 0,00 0,60 

Efeito indireto via RF  0,00 0,00 -0,03 0,32 

Efeito indireto via VA  -0,04 0,21 0,01 0,52 

Efeito indireto via PG  0,19 0,05 -0,09 0,06 

Efeito indireto via PCS  0,00 0,08 -0,03 0,19 

Total 0,08  -0,33  
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Tabela 5 – Estimativas dos efeitos diretos e indiretos, que envolvem o caráter principal peso de sementes boas 

(PSB em g) e os carateres independentes explicativas: para número de dias para florescimento (NDF 

em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura 

da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agronômico (VA em notas), 

retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g) e peso de cem sementes (PCS em g), 

avaliado em 162 genótipos F2:3 de soja nas duas populações, Piracicaba-SP, 2014    (continuação) 

Caráter Efeitos de Associação 
Estimativas 

População 1 FIV* População 2 FIV* 

AC 

Efeito direto sobre PSB  0,03 1,83 0,00 1,97 

Efeito indireto via NDF  -0,02 0,40 -0,03 0,29 

Efeito indireto via PEG -0,00 0,65 0,00 0,03 

Efeito indireto via NDM  -0,01 0,05 -0,09 0,38 

Efeito indireto via APM  -0,03 0,68 -0,01 0,64 

Efeito indireto via RF  -0,00 0,01 -0,02 0,11 

Efeito indireto via VA  -0,02 0,07 0,02 0,62 

Efeito indireto via PG  -0,04 0,00 -0,04 0,01 

Efeito indireto via PCS  0,01 0,47 -0,01 0,03 

Total -0,09  -0,18  

RF 

Efeito direto sobre PSB  0,00 1,37 -0,08 2,94 

Efeito indireto via NDF  0,00 0,03 -0,06 1,11 

Efeito indireto via PEG 0,00 0,10 0,00 0,00 

Efeito indireto via NDM  -0,01 0,05 -0,20 2,08 

Efeito indireto via APM  -0,00 0,00 -0,01 0,23 

Efeito indireto via AC  -0,00 0,01 0,00 0,07 

Efeito indireto via VA  -0,03 0,17 0,02 1,32 

Efeito indireto via PG  -0,01 0,00 -0,37 0,95 

Efeito indireto via PCS  -0,01 0,13 -0,06 0,59 

Total -0,05  -0,75  

VA 

Efeito direto sobre PSB  0,09 1,73 -0,03 2,98 

Efeito indireto via NDF  -0,01 0,07 0,06 1,13 

Efeito indireto via PEG 0,00 0,00 -0,00 0,00 

Efeito indireto via NDM  -0,01 0,02 0,19 1,90 

Efeito indireto via APM  0,02 0,32 0,01 0,37 

Efeito indireto via AC  -0,01 0,08 -0,00 0,41 

Efeito indireto via RF  -0,00 0,13 0,06 1,30 

Efeito indireto via PG  -0,05 0,00 0,31 0,66 

Efeito indireto via PCS  0,01 0,24 0,06 0,52 

Total 0,06  0,64  

PG 

Efeito direto sobre PSB  0,90 1,37 0,51 2,48 

Efeito indireto via NDF  0,01 0,14 0,06 1,19 

Efeito indireto via PEG 0,00 0,04 -0,00 0,00 

Efeito indireto via NDM  0,01 0,01 0,18 1,68 

Efeito indireto via APM  -0,01 0,10 0,00 0,05 

Efeito indireto via AC  -0,00 0,00 -0,00 0,01 

Efeito indireto via RF  -0,00 0,00 0,05 1,13 

Efeito indireto via VA  -0,01 0,00 -0,02 0,80 

Efeito indireto via PCS  -0,01 0,22 0,06 0,59 

Total 0,97  0,93  
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Tabela 5 – Estimativas dos efeitos diretos e indiretos, que envolvem o caráter principal peso de sementes boas 

(PSB em g) e os carateres independentes explicativas: para número de dias para florescimento (NDF 

em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura 

da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agronômico (VA em notas), 

retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g) e peso de cem sementes (PCS em g), 

avaliado em 162 genótipos F2:3 de soja nas duas populações, Piracicaba-SP, 2014           (conclusão) 

Caráter Efeitos de Associação 
Estimativas 

População 1 FIV* População 2 FIV* 

PCS 

Efeito direto sobre PSB  -0,02 2,70 0,10 2,19 

Efeito indireto via NDF  0,03 1,23 0,06 1,15 

Efeito indireto via PEG 0,00 0,97 -0,01 0,06 

Efeito indireto via NDM  0,03 0,28 0,18 1,70 

Efeito indireto via APM  0,01 0,07 0,01 0,19 

Efeito indireto via AC  -0,02 0,32 -0,00 0,03 

Efeito indireto via RF  0,00 0,06 0,05 0,80 

Efeito indireto via VA  -0,03 0,16 -0,02 0,71 

Efeito indireto via PG  0,28 0,11 0,31 0,67 

Total 0,28  0,69  

Coeficiente de determinação 0,89  0,87  

Valor de k usado na análise 0,08  0,15  

Efeito da variável residual 0,33  0,36  

Determinante da matriz 0,07  0,03  
*Fatores que inflacionam as variâncias.
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Os resultados obtidos reforçam o que foi apresentado no trabalho de Rocha (2015). 

Porém, não se sabe qual o efeito da seleção sobre PSB ou PG nos demais caracteres. Para isto, 

procedeu-se a simulação de ganhos indiretos quando é realizada a seleção em PSB ou PG. Além 

disso, os índices com Base em Soma de Postos e o Multiplicativo também foram utilizados, em 

diferentes arranjos de caracteres, para comparar com as seleções diretas e possivelmente propor 

um índice que possa apresentar ganhos mais interessantes. 

 A seleção direta em PSB ou em PG na população 1, além dos arranjos (I) de ambos os 

índices, não apresentaram comportamento favorável nos caracteres NDF e PEG, diminuindo o 

primeiro e aumentando o segundo (Tabela 6). Seria interessante o aumento de NDF para 

aumentar o período juvenil dos materiais. Já a diminuição de PEG é especificamente um caráter 

de resistência aos percevejos, sendo interessante que este período fosse reduzido para diminuir 

a exposição aos percevejos no período mais suscetível da planta. 

 A utilização de ambos os índices nos arranjos (II) e (III) ocasionou o aumento do caráter 

AC, além da diminuição de PCS. O aumento de AC pode estar associado à seleção de plantas 

mais altas nestas combinações índices-arranjos. A altura mínima de plantas que é desejável para 

colheita mecanizada em solos de topografia plana é em torno de 50 a 60 cm. Geralmente, plantas 

com 70 a 80 cm de altura induzem a uma eficiente operação da colheitadeira e acima de 100 

cm tendem ao acamamento (SEDIYAMA et al., 2005). Este acamamento das plantas é um 

caráter que pode causar perdas de grãos durante a colheita mecanizada. Plantas altas e ou, de 

caule muito fino tendem ao acamamento com relativa facilidade. Esse caráter pode ser 

influenciado por vários fatores ambientais, sendo maior em solos férteis, argilosos e mais 

úmidos do que em solos pobres e/ou arenosos (SEDIYAMA et al., 2005). As notas de 

acamamento superiores a 3,0 (plantas moderadamente inclinadas) tornam inviável a 

recomendação do cultivar para o uso comercial (BONETTI, 1983). Já a redução de PCS é 

indesejada, pois os grãos de cultivares destinadas a indústria de óleos e farelo geralmente pesam 

de 10 a 20 g por 100 unidades (SEDIYAMA, 2005). 

A seleção utilizando o índice Multiplicativo com o arranjo (IV), além de selecionar 

progênies com menor NDF, também reduziu o NDM. Estes dois caracteres, mesmo sendo 

conhecido seu alto grau de correlação positivo, são desejados que se comportem de forma 

inversamente proporcional. A diminuição de NDM não é interessante para esta população 

devido ao fato de a mesma já apresentar uma média de interesse, com ciclo precoce. 
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Tabela 6 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos, média (�̅�𝑠) da população selecionada por seleção direta, índices de seleção com Base em Soma de Postos (M&M) e 

Multiplicativo (Multi), média (�̅�) e intervalo de confiaça (IC) da população original para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), 

número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agronômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade 

de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), em três arranjos: I=PSB+PG ; II=todas de resistência; III= todas de resistência+PG; 

IV=todos os caracteres, avaliados em 162 genótipos F2:3 de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014                    (continua) 

Índice   NDF(dias) PEG(dias) NDM(dias) APM(cm) AC(notas) RF(notas) 

PSB Direta 
GS(%) -1,58 2,87 -0,42 3,63 -1,31 -1,06 

�̅�𝑠 52,96 33,72 117,20 53,59 1,85 1,66 

PG Direta 
GS(%) -1,28 1,34 -0,27 9,04 0,57 -0,45 

�̅�𝑠 53,16 33,12 117,41 56,72 1,92 1,71 

M&M 

(I) 
GS(%) -1,34 1,87 -0,26 8,15 0,15 -0,96 

�̅�𝑠 53,12 33,33 117,44 56,21 1,90 1,67 

(II) 
GS(%) 2,3 -7,87 -0,14 15,13 6,77 -4,35 

�̅�𝑠 55,61 29,49 117,60 60,25 2,17 1,39 

(III) 
GS(%) 1,8 -5,60 0,08 15,4 7,87 -2,79 

�̅�𝑠 55,27 30,39 117,93 60,41 2,21 1,52 

(IV) 
GS(%) 1,54 -4,49 -0,01 10,4 -2,49 -2,96 

�̅�𝑠 55,10 30,83 117,80 57,51 1,80 1,50 

Multi 

(I) 
GS(%) -1,34 1,87 -0,26 8,15 0,15 -0,96 

�̅�𝑠 53,12 33,33 117,44 56,21 1,90 1,67 

(II) 
GS(%) 1,98 -6,20 -0,31 11,97 7,07 -5,47 

�̅�𝑠 55,39 30,15 117,35 58,42 2,18 1,30 

(III) 
GS(%) 1,16 -4,58 -0,20 11,29 6,36 -4,03 

�̅�𝑠 54,83 30,79 117,52 58,03 2,15 1,41 

(IV) 
GS(%) -0,35 -0,28 -0,76 6,58 -6,57 -3,37 

�̅�𝑠 53,80 32,48 116,70 55,30 1,64 1,47 

População 1 (original) 
�̅� 54,04 32,59 117,81 51,49 1,90 1,74 

IC (53,63; 54,45) (32,08; 33,10) (117,20; 118,42) (49,41; 53,57) (1,82; 1,98) (1,67; 1,82) 
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Tabela 6 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos, média (�̅�𝑠) da população selecionada por seleção direta, índices de seleção com Base em Soma de Postos (M&M) e 

Multiplicativo (Multi), média (�̅�) e intervalo de confiaça (IC) da população original para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), 

número de dias para maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agronômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de 

grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), em três arranjos: I=PSB+PG ; II=todas de resistência; III= todas de resistência+PG; 

IV=todos os caracteres, avaliados em 162 genótipos F2:3 de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014               (conclusão) 

Índice   VA(notas) PG(g) PSB(g) PCS(g) Total 

PSB Direta 
GS(%) 0,05 10,4 8,89 7,06 28,53 

�̅�𝑠 3,20 45,47 42,29 13,07  

PG Direta 
GS(%) -1,07 10,77 8,76 6,71 34,12 

�̅�𝑠 3,13 45,80 42,16 13,03  

M&M 

(I) 
GS(%) -1,04 10,76 8,79 6,74 32,86 

�̅�𝑠 3,13 45,80 42,19 13,03  

(II) 
GS(%) 2,25 2,81 2,5 -14,89 4,51 

�̅�𝑠 3,34 38,66 36,03 10,20  

(III) 
GS(%) -0,04 7,51 6,11 -9,68 20,66 

�̅�𝑠 3,19 42,88 39,56 10,88  

(IV) 
GS(%) 2,72 6,47 5,41 1,08 17,67 

�̅�𝑠 3,37 41,95 38,88 12,29  

Multi 

(I) 
GS(%) -1,04 10,76 8,79 6,74 32,86 

�̅�𝑠 3,13 45,80 42,19 13,03  

(II) 
GS(%) 2,84 2,59 2,61 -13,28 3,80 

�̅�𝑠 3,38 38,46 36,14 10,41  

(III) 
GS(%) 0,90 6,43 5,41 -11,45 11,29 

�̅�𝑠 3,25 41,91 38,89 10,65  

(IV) 
GS(%) 2,64 7,06 6,12 7,84 18,91 

�̅�𝑠 3,37 42,48 39,57 13,17  

População 1 (original) 
�̅� 3,20 36,14 33,58 12,15  

IC (3,13; 3,26) (35,12; 37,16) (32,64; 34,52) (11,77; 12,53)  
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Com isto, a seleção utilizando o índice com Base em Soma de Postos com o arranjo (IV) 

é a mais interessante ao melhorista, por proporcionar ganhos nos sentidos desejados para todos 

os caracteres na população 1. 

A população 2 apresentou comportamento diferente quando submetida à seleção pelos 

métodos propostos (Tabela 7). Todas as estratégias apresentaram comportamento indesejável 

para NDF, ocasionando a redução do seu valor. Isto pode ter ocorrido devido à alta correlação 

positiva com NDM, as correlações negativas com todos os componentes de produção e a média 

alta da população original para NDF.  

A seleção direta em PSB, além dos arranjos (I) e (IV) de ambos os índices, ocasionou o 

aumento de PEG, o que resultaria em materiais com maior exposição aos percevejos no período 

de maior suscetibilidade.  

Já a seleção direta em PG, manteve as médias de APM e AC inalteradas, quando 

comparadas às médias da população. A redução destes valores é desejada para esta população, 

pois apresenta média elevada para ambos os caracteres. Pode-se observar que os arranjos (II) e 

(III) do índice com Base em Soma de Postos também apresentam este mesmo comportamento 

para AC, além de aumentarem APM. 

Com o índice Multiplicativo no arranjo (III) tem-se uma proximidade ao comportamento 

ideal. Porém, não há modificação na média de PEG quando comparada à média original da 

população. Por isto, chega-se ao arranjo (II) deste índice que, mesmo apresentando seleção para 

NDF menor, como em todas as demais estratégias, apresenta direções favoráveis para os demais 

caracteres.  

Outra estratégia que pode ser utilizada pelos melhoristas é a elaboração de um índice de 

seleção por análise de fatores, para obter ganhos maiores nos caracteres de interesse, do que os 

obtidos nos índices pré-estabelecidos. Esta é uma técnica de análise multivariada que trata das 

relações internas de um conjunto de caracteres correlacionados por um número menor de 

fatores. A cada fator corresponde um grupo de caracteres iniciais que estejam fortemente 

correlacionados entre si, mas fracamente correlacionados com os outros caracteres iniciais 

(GRANATE, 2000). Nesta análise, considera-se que cada caráter analisado possa ser explicado 

por um conjunto de fatores comuns e por um fator específico. O peso ou carga fatorial de cada 

fator comum é estimado, de forma que os fatores, em função dos caracteres em que incidem, 

passam a ter interpretação biológica (CRUZ; CARNEIRO, 2006). 

Para a determinação das cargas fatoriais, realizou-se a análise de componentes 

principais, obtendo-se seus autovalores e respectivos autovetores para cada população. Para se 
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Tabela 7 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos, média (�̅�𝑠) da população selecionada por seleção direta, índices de seleção com Base em Soma de Postos (M&M) e 

Multiplicativo (Multi), média (�̅�) e intervalo de confiaça (IC) da população original para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), 

número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agronômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade 

de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), em três arranjos: I=PSB+PG ; II=todas de resistência; III= todas de resistência+PG; 

IV=todos os caracteres, realizados em 162 genótipos F2:3 de soja da população 2, Piracicaba-SP, 2014                              (continua) 

Índice   NDF(dias) PEG(dias) NDM(dias) APM(cm) AC(notas) RF(notas) 

PSB Direta 
GS(%) -10,72 1,11 -10,18 -6,66 -2,42 -25,03 

�̅�𝑠 59,05 28,61 124,78 63,99 2,37 1,74 

PG Direta 
GS(%) -7,55 0,37 -6,78 -0,85 -0,73 -21,46 

�̅�𝑠 61,36 28,10 129,99 69,16 2,46 1,87 

M&M 

(I) 
GS(%) -10,26 0,89 -9,45 -4,61 -2,35 -23,84 

�̅�𝑠 59,39 28,46 125,90 65,82 2,38 1,79 

(II) 
GS(%) -2,22 -4,05 -4,43 2,67 -0,26 -21,53 

�̅�𝑠 65,22 25,02 133,59 72,29 2,48 1,87 

(III) 
GS(%) -3,66 -3,47 -4,96 2,91 1,36 -22,52 

�̅�𝑠 64,18 25,43 132,77 72,50 2,56 1,83 

(IV) 
GS(%) -11,86 1,02 -11,49 -12,37 -9,57 -29,34 

�̅�𝑠 58,23 28,54 122,77 58,92 2,03 1,59 

Multi 

(I) 
GS(%) -10,26 0,89 -9,45 -4,61 -2,35 -23,84 

�̅�𝑠 59,39 28,46 125,90 65,82 2,38 1,79 

(II) 
GS(%) -7,54 -1,14 -8,98 -4,82 -3,98 -31,77 

�̅�𝑠 61,36 27,04 126,62 65,63 2,30 1,50 

(III) 
GS(%) -7,92 -0,17 -8,82 -3,19 -2,40 -29,86 

�̅�𝑠 61,09 27,72 126,86 67,08 2,38 1,57 

(IV) 
GS(%) -11,98 1,16 -11,57 -11,66 -8,11 -30,98 

�̅�𝑠 58,14 28,64 122,64 59,55 2,10 1,53 

População 2 
�̅� 66,83 27,84 140,39 69,92 2,49 2,64 

IC (65,76; 67,90) (27,41; 28,27) (138,51; 142,26) (68,03; 71,81) (2,40; 2,58) (2,50; 2,78) 
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Tabela 7 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos, média (�̅�𝑠) da população selecionada por seleção direta, índices de seleção com Base em Soma de Postos (M&M) e 

Multiplicativo (Multi), média (�̅�) e intervalo de confiaça (IC) da população original para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), 

número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agronômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade 

de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), em três arranjos: I=PSB+PG ; II=todas de resistência; III= todas de resistência+PG; 

IV=todos os caracteres, realizados em 162 genótipos F2:3 de soja da população 2, Piracicaba-SP, 2014            (conclusão) 

Índice   VA(notas) PG(g) PSB(g) PCS(g) Total 

PSB Direta 
GS(%) 13,14 37,46 69,78 24,11 90,59 

�̅�𝑠 2,70 34,32 27,64 11,38  

PG Direta 
GS(%) 10,11 41,2 63,3 15,95 93,56 

�̅�𝑠 2,60 35,48 26,41 10,39  

M&M 

(I) 
GS(%) 13,00 39,61 68,64 22,56 94,19 

�̅�𝑠 2,70 34,99 27,42 11,19  

(II) 
GS(%) 9,61 19,32 31,16 1,31 31,58 

�̅�𝑠 2,58 28,67 20,33 8,62  

(III) 
GS(%) 10,52 27,42 43,17 2,14 52,91 

�̅�𝑠 2,61 31,19 22,60 8,72  

(IV) 
GS(%) 20,75 27,66 57,88 30,1 62,78 

�̅�𝑠 2,97 31,27 25,39 12,10  

Multi 

(I) 
GS(%) 13,00 39,61 68,64 22,56 94,19 

�̅�𝑠 2,70 34,99 27,42 11,19  

(II) 
GS(%) 18,17 30,42 56,37 15,14 61,87 

�̅�𝑠 2,88 32,12 25,10 10,29  

(III) 
GS(%) 15,55 36,05 63,57 15,45 78,26 

�̅�𝑠 2,79 33,88 26,46 10,33  

(IV) 
GS(%) 20,62 30,06 61,32 31,03 69,89 

�̅�𝑠 2,97 32,01 26,04 12,22  

População 2 
�̅� 2,24 22,66 14,43 8,46  

IC (2,15; 2,33) (21,21; 24,11) (13,06; 15,81) (8,01; 8,91)  
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envolvam, no mínimo, 80% da variação total entre os caracteres analisados, o que também 

coincidiu com a seleção de fatores que considera o número de autovalores superiores à unidade. 

Com isto, foram obtidos quatro fatores para a população 1 (Tabela 8) e três para a população 2 

(Tabela 9). 

Posteriormente, foi realizada a análise de fatores para cada população, e as cargas 

fatoriais finais foram obtidas após rotação pelo método varimax. A comunalidade é a medida 

da eficiência da representação do caráter por uma parte comum, também envolvido nas demais 

caracteres analisados (CRUZ; CARNEIRO, 2006). De acordo com Souza (1988), tem sido 

aceitos como razoáveis os valores de comunalidade superiores a 0,64, o que é equivalente a se 

ter um coeficiente de correlação superior a 0,80 entre os fatores comuns e o caráter.  

Após obtidas as cargas fatoriais finais, as comunalidades foram superiores a 0,64, exceto 

para AC. Nas cargas fatoriais finais fica evidente que o Fator 1 pode ser interpretado como o 

determinante dos caracteres APM, AC e PEG; o Fator 2 expressa os caracteres PG e PSB; já o 

Fator 3 explica os caracteres VA e RF; enquanto o Fator 4 é o determinante dos caracteres 

NDM, NDF e PCS (Tabela 10). Foram, então, obtidos os escores fatoriais para cada fator, sendo 

eles: 

𝐹1 = 0,11𝑁𝐷𝐹 − 0,30𝑃𝐸𝐺 − 0,13𝑁𝐷𝑀 + 0,37𝐴𝑃𝑀 + 0,31𝐴𝐶 − 0,11𝑅𝐹 − 0,22𝑉𝐴 +

           0,03𝑃𝐺 + 8,99.10−5𝑃𝑆𝐵 − 0,08𝑃𝐶𝑆  

𝐹2 = 0,01𝑁𝐷𝐹 + 0,02𝑃𝐸𝐺 + 0,10𝑁𝐷𝑀 + 0,10𝐴𝑃𝑀 − 0,01𝐴𝐶 + 0,01𝑅𝐹 + 0,08𝑉𝐴 +

           0,50𝑃𝐺 + 0,49𝑃𝑆𝐵 + 0,05𝑃𝐶𝑆  

𝐹3 = 0,04𝑁𝐷𝐹 − 0,12𝑃𝐸𝐺 − 0,20𝑁𝐷𝑀 − 0,13𝐴𝑃𝑀 − 0,03𝐴𝐶 − 0,55𝑅𝐹 + 0,45𝑉𝐴 −

           4,22.10−3𝑃𝐺 + 0,07𝑃𝑆𝐵 − 0,22𝑃𝐶𝑆  

𝐹4 = 0,32𝑁𝐷𝐹 + 0,02𝑃𝐸𝐺 + 0,60𝑁𝐷𝑀 − 0,10𝐴𝑃𝑀 − 0,06𝐴𝐶 + 0,28𝑅𝐹 + 0,20𝑉𝐴 +

           0,09𝑃𝐺 + 0,07𝑃𝑆𝐵 − 0,22𝑃𝐶𝑆  

Já na população 2, todas as comunalidades foram superiores a 0,64 (Tabela 11). Além 

disso, o Fator 1 é o determinante da grande maioria dos caracteres; enquanto o Fator 2 expressa 

os caracteres AC e APM; e o Fator 3 explica apenas o PEG. Os escores fatoriais, obtidos para 

cada fator, são dados por: 

𝐹1 = −0,14𝑁𝐷𝐹 − 0,04𝑃𝐸𝐺 − 0,16𝑁𝐷𝑀 + 0,09𝐴𝑃𝑀 + 0,15𝐴𝐶 − 0,17𝑅𝐹 + 0,09𝑉𝐴 +

           0,24𝑃𝐺 + 0,22𝑃𝑆𝐵 + 0,18𝑃𝐶𝑆  

𝐹2 = 0,03𝑁𝐷𝐹 + 0,07𝑃𝐸𝐺 + 0,05𝑁𝐷𝑀 + 0,41𝐴𝑃𝑀 + 0,57𝐴𝐶 + 0,03𝑅𝐹 − 0,24𝑉𝐴 +

           0,19𝑃𝐺 + 0,12𝑃𝑆𝐵 + 0,13𝑃𝐶𝑆  
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Tabela 8 – Autovalores (𝜆𝑗), porcentagem acumulada da variância (𝜆𝑗(%)) e autovetores obtidos da matriz de correlação fenotípica entre os caracteres número de dias para 

florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), 

acamamento (AC em notas), valor agronômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) 

e peso de cem sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F2:3 de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014 

𝜆𝑗 𝜆𝑗(%) NDF PEG NDM APM AC RF VA PG PSB PCS 

3,40 34,04 0,47 -0,44 0,26 0,28 0,34 -0,09 0,02 -0,22 -0,25 -0,44 

2,07 54,73 0,01 -0,21 -0,10 0,48 0,27 -0,03 -0,25 0,56 0,51 0,10 

1,61 70,81 0,11 -0,03 0,03 -0,22 -0,14 -0,50 0,65 0,26 0,33 -0,26 

1,22 83,00 0,23 0,17 0,70 -0,11 -0,15 0,54 0,06 0,24 0,20 -0,04 

0,59 88,88 -0,29 0,42 0,19 -0,25 0,75 -0,14 -0,07 0,00 0,05 -0,20 

0,48 93,63 -0,15 -0,15 -0,46 -0,03 0,21 0,66 0,42 -0,03 0,10 -0,30 

0,29 96,58 0,04 0,23 0,12 0,48 0,23 0,01 0,56 -0,10 -0,17 0,54 

0,19 98,46 0,59 -0,14 -0,22 -0,52 0,30 0,05 -0,04 0,01 0,11 0,46 

0,14 99,86 -0,51 -0,67 0,35 -0,23 0,10 -0,01 0,11 -0,02 -0,02 0,30 

0,01 100 0,00 0,01 0,08 0,10 -0,04 -0,01 -0,05 -0,71 0,69 0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 – Autovalores (𝜆𝑗), porcentagem acumulada da variância (𝜆𝑗(%)) e autovetores obtidos da matriz de correlação fenotípica entre os caracteres número de dias para 

florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), 

acamamento (AC em notas), valor agronômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) 

e peso de cem sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F2:3 de soja da população 2, Piracicaba-SP, 2014 

𝜆𝑗 𝜆𝑗(%) NDF PEG NDM APM AC RF VA PG PSB PCS 

5,75 57,53 -0,37 0,09 -0,40 -0,24 -0,18 -0,36 0,35 0,34 0,37 0,33 

1,57 73,20 0,05 -0,40 -0,04 0,54 0,58 -0,16 -0,08 0,33 0,24 0,10 

1,01 83,32 -0,15 0,78 0,03 0,06 0,39 0,17 -0,31 0,07 0,07 0,27 

0,42 87,55 -0,02 -0,33 -0,14 -0,36 0,32 -0,01 -0,10 -0,45 -0,21 0,62 

0,38 91,35 -0,24 -0,25 -0,07 -0,52 0,14 0,24 -0,52 0,23 0,28 -0,35 

0,33 94,69 -0,08 -0,18 0,04 0,28 -0,46 0,63 -0,14 0,15 0,17 0,45 

0,24 97,09 0,73 0,05 0,31 -0,31 -0,09 -0,19 -0,12 0,30 0,24 0,26 

0,15 98,60 -0,01 -0,03 0,28 -0,27 0,36 0,48 0,66 0,23 -0,05 -0,03 

0,10 99,63 0,47 0,10 -0,69 0,03 0,10 0,31 0,13 -0,23 0,30 -0,16 

0,04 100 -0,14 -0,0018 0,40 0,05 0,02 -0,05 0,11 -0,55 0,71 -0,04 

5
2

 

5
2
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Tabela 10 – Valores das comunalidades, cargas fatoriais inicias e finais obtidos na análise de fatores a partir das médias dos caracteres número de dias para florescimento (NDF 

em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC 

em notas), valor agronômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) e peso de cem 

sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F2:3 de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014 

Caracteres Comunalidade 

Cargas Iniciais Cargas Finais 

Fatores Fatores 

1 2 3 4 1 2 3 4 

APM 0,83 0,52 0,69 -0,28 -0,13 0,88 0,19 -0,19 -0,00 

AC 0,61 0,64 0,39 -0,18 -0,16 0,77 -0,07 -0,02 0,11 

PEG 0,80 -0,82 -0,31 -0,04 0,19 -0,82 0,12 -0,24 -0,24 

PG 0,99 -0,41 0,80 0,33 0,27 0,03 0,99 -0,04 -0,07 

PSB 0,98 -0,47 0,73 0,42 0,22 -0,06 0,98 0,06 -0,11 

VA 0,82 0,05 -0,36 0,83 0,07 -0,38 0,05 0,75 0,33 

RF 0,78 -0,17 -0,04 -0,63 0,60 -0,19 -0,03 -0,83 0,25 

NDM 0,85 0,48 -0,15 0,04 0,77 0,02 -0,04 -0,17 0,91 

NDF 0,84 0,87 0,01 0,14 0,26 0,53 -0,19 0,19 0,70 

PCS 0,80 -0,81 0,14 -0,33 -0,05 -0,42 0,28 -0,46 -0,58 

 

 

 
Tabela 11 – Valores das comunalidades, cargas fatoriais inicias e finais obtidos na análise de fatores a partir das médias dos caracteres número de dias para florescimento (NDF 

em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC 

em notas), valor agronômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) e peso de cem 

sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F2:3 de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014 

Caracteres Comunalidade 

Cargas Iniciais Cargas Finais 

Fatores Fatores 

1 2 3 1 2 3 

PSB 0,90 0,90 0,30 0,07 0,95 -0,08 0,04 

PG 0,84 0,82 0,42 0,07 0,92 0,05 -0,02 

PCS 0,70 0,78 0,13 0,28 0,78 -0,08 0,29 

VA 0,82 0,84 -0,10 -0,31 0,71 -0,55 -0,14 

NDF 0,82 -0,89 0,06 -0,15 -0,80 0,33 -0,27 

RF 0,79 -0,85 -0,20 0,17 -0,84 0,25 0,13 

NDM 0,90 -0,95 -0,05 0,03 -0,88 0,34 -0,06 

AC 0,86 -0,42 0,73 0,39 -0,06 0,92 -0,01 

APM 0,78 -0,57 0,67 0,06 -0,24 0,79 -0,31 

PEG 0,92 0,21 -0,50 0,79 0,04 -0,14 0,95 5
3

 

4
7
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𝐹3 = −0,16𝑁𝐷𝐹 + 0,84𝑃𝐸𝐺 + 0,02𝑁𝐷𝑀 − 0,15𝐴𝑃𝑀 + 0,14𝐴𝐶 + 0,19𝑅𝐹 − 0,23𝑉𝐴 −

           0,03𝑃𝐺 − 1,18.10−3𝑃𝑆𝐵 + 0,22𝑃𝐶𝑆  

A partir destas relações, foram estimados os novos “supercaracteres”, aqui chamados de 

“Fatores”. Posteriormente, foi realizada a análise de variância para todos os Fatores, nas duas 

populações (Tabela 12). Pelo teste F foi verificada a presença de variabilidade entre os 

genótipos, permitindo a seleção de genótipos superiores. Os coeficientes de variação estiveram 

dentro do esperado para as populações submetidas ao ataque de percevejos. 

Os resultados da seleção direta no Fator 1 e 2 aumentou a média de AC das progênies 

selecionadas, além de diminuir as de VA (Tabela 13). Além disso, houve redução na média de 

NDF para o Fator 2. Esta redução em NDF também pode ser observada no Fator 3, no qual 

também houve aumento de PEG e diminuição de APM. O Fator 4, além de também reduzir 

APM, selecionou progênies com maior NDM e menor PCS. Não obstante, este Fator não 

aumentou PG e PSB, o que seria desejado em programas de melhoramento. Portanto, nenhum 

dos fatores selecionou progênies com todos os caracteres de forma favorável, não sendo 

interessante a sua utilização para a população 1. 

Enquanto isto, na população 2, os Fatores 1 e 3 selecionaram progênies com menor 

NDF, o que também foi observado nas estratégias anteriores para esta população, e maior PEG 

(Tabela 14). Já o Fator 2, mesmo resolvendo a seleção para NDF, selecionou progênies 

desfavoráveis para os caracteres APM, AC e VA, aumentando as médias nos dois primeiros e 

reduzindo no último. Portanto, nenhum dos fatores selecionou progênies com todos os 

caracteres de forma favorável, não sendo interessante a sua utilização para a população 2. 

Com isto, pode-se perceber que não é ideal a extrapolação de resultados encontrados em 

uma população para outras populações, pois não houve conformidade de resultados em ambas 

as populações aqui estudadas. 
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Tabela 12 – Resumo da análise de variância, médias e coeficiente de variação em porcentagem (CV(%)) dos escores dos fatores das duas populações, avaliado em 162 genótipos 

F2:3 de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014 
FV 

 
GL 

População 1 População 2 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Repetição 2 76,70** 4633,58** 36,05** 188,42** 1239,53** 1229,21** 2,27ns 

Bloco(Rep) 24 32,15** 251,96** 4,60** 14,93** 64,30** 67,47** 15,95ns 

Tratamento 161 84,14** 97,82** 5,01** 24,10** 107,76** 67,93** 37,14** 

Erro 298 7,37 57,76 1,30 4,11 17,17 20,91 11,18 

µ  -0,41 53,25 -33,81 86,86 -16,56 47,76 6,67 

CV(%)  22,42 14,27 14,51 2,34 23,84 9,57 24,47 
nsnão significativo, *significativo a 5% e **significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 13 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos (GS(%)) e média (�̅�𝑠) da população selecionada por seleção direta dos escores dos fatores, média (�̅�) e intervalo de 

confiaça (IC) da população original para os caracteres número de dias para florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para 

a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agronômico (VA em notas), retenção foliar (RF 

em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) e peso de cem sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F2:3 de soja da 

população 1, Piracicaba-SP, 2014 

 Fator  NDF PEG NDM APM AC RF 

Pop. 1 

1 
GS(%) 2,18 -9,73 -0,51 41,27 9,67 -0,05 

�̅�𝑠 55,53 28,76 117,07 75,38 2,28 1,74 

2 
GS(%) -0,62 -0,16 -0,13 12,01 3,37 -0,49 

�̅�𝑠 53,61 32,53 117,62 58,44 2,03 1,70 

3 
GS(%) -1,81 1,86 -1,99 -14,46 -5,94 0,01 

�̅�𝑠 52,80 33,32 114,89 43,12 1,66 1,75 

4 
GS(%) 2,45 -0,94 2,64 -8,55 -1,12 0,51 

�̅�𝑠 55,72 32,22 121,69 46,54 1,85 1,79 

População 1 
�̅� 54,04 32,59 117,81 51,49 1,90 1,74 

IC (53,63; 54,45) (32,08; 33,10) (117,20; 118,42) (49,41; 53,57) (1,82; 1,98) (1,67; 1,82) 

 Fator  VA PG PSB PCS Total 

Pop. 1 

1 
GS(%) -5,7 4,91 2,71 -2,58 42,17 

�̅�𝑠 2,83 40,54 36,23 11,81  

2 
GS(%) -1,92 10,66 8,57 4,53 35,82 

�̅�𝑠 3,07 45,71 41,98 12,74  

3 
GS(%) 0,37 2,54 3,19 0,77 -15,46 

�̅�𝑠 3,22 38,42 36,70 12,25  

4 
GS(%) 3,01 -0,09 -0,04 -13,90 -16,03 

�̅�𝑠 3,39 36,06 33,54 10,33  

População 1 
�̅� 3,20 36,14 33,58 12,15  

IC (3,13; 3,26) (35,12; 37,16) (32,64; 34,52) (11,77; 12,53)  
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Tabela 14 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos (GS(%)) e média (�̅�𝑠) da população selecionada por seleção direta dos escores dos fatores, média (�̅�) e intervalo de 

confiaça (IC) da população original para os caracteres número de dias para florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para 

a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agronômico (VA em notas), retenção foliar (RF 

em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) e peso de cem sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F2:3 de soja da 

população 2, Piracicaba-SP, 2014 

 Fator  NDF PEG NDM APM AC RF 

Pop. 2 

1 
GS(%) -12,22 1,11 -11,70 -6,70 -4,40 -28,18 

�̅�𝑠 57,96 28,61 122,45 63,96 2,28 1,63 

2 
GS(%) 2,15 -1,23 0,76 16,42 9,34 -4,16 

�̅�𝑠 68,39 26,98 141,55 84,52 2,95 2,49 

3 
GS(%) -10,79 5,20 -7,91 -14,64 -7,55 -13,26 

�̅�𝑠 59,00 31,45 128,26 56,90 2,13 2,16 

População 2 
�̅� 66,83 27,84 140,39 69,92 2,49 2,64 

IC (65,76; 67,90) (27,41; 28,27) (138,51; 142,26) (68,03; 71,81) (2,40; 2,58) (2,50; 2,78) 

 Fator  VA PG PSB PCS Total 

Pop. 2 

1 
GS(%) 16,64 35,57 68,29 29,59 88,00 

�̅�𝑠 2,83 33,73 27,36 12,04  

2 
GS(%) -2,63 14,97 12,44 1,06 49,12 

�̅�𝑠 2,14 27,32 16,79 8,59  

3 
GS(%) 10,86 13,27 34,64 23,53 33,35 

�̅�𝑠 2,62 26,79 20,99 11,31  

População 2 
�̅� 2,24 22,66 14,43 8,46  

IC (2,15; 2,33) (21,21; 24,11) (13,06; 15,81) (8,01; 8,91)  

5
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produividade de grãos, além de estar altamente correlacionada com o peso de 

sementes boas, apresenta alto efeito direto, além de efeito indireto através dos demais 

caracteres. Portanto, a seleção em peso de sementes boas é bastante interessante, pois também 

selecionaria plantas altamente produtivas e resistentes ao complexo de percevejos, uma das 

principais pragas da cultura da soja. Entretanto, no presente trabalho, a seleção em peso de 

sementes boas resultou na seleção indireta de plantas com maior período de granação, o que 

resultaria em maior exposição aos percevejos no período de maior sucetibilidade da cultura. 

O índice de seleção com Base em Soma de Postos, no arranjo com todos os caracteres, 

foi eficiente para selecionar plantas com todos os caracteres favoráveis na população 1. Porém, 

não houve conformidade na população 2, no qual nenhum dos índices e arranjos foi suficiente 

para selecionar plantas com todos os caracteres favoráveis. Nesta última população, o índice 

Multiplicativo, no arranjo com todos os caracteres de resistência, foi a estratégia mais aceitável. 

O uso de diferentes índices em cada uma das populações não é o ideal. Portanto, sem a 

conformidade de resultados entre as populações, não foi possível obter um índice de seleção 

eficiente para todos os caracteres. 

A análise de fatores poderia fornecer novos índices para a seleção, nos quais todos os 

caracteres tivessem a resposta desejada. Porém, a seleção nos “supercaracteres” resultou em 

efeitos indesejados nas variáveis originais, não sendo ideais para as populações em estudo. 

Com isso, estudos complementares devem ser realizados com outros índices de seleção 

nestas populações, para se estabelecer um índice em que todos os caracteres sejam selecionados 

de forma favorável e com ganhos satisfatórios para a aplicação em programas de melhoramento, 

como o índice Classico de Smith e Hazel sob colinearidade. Além disso, o descarte de um dos 

carcteres que contribui para a colinearidade pode permitir o uso de outros índices de seleção 

que utilizam a inversa da matriz de correlação para a estimação dos ganhos preditos. Para isto, 

sugere-se o descarte do caráter produtividade de grãos, pois este possui correlação quase 

perfeita e positiva com peso de sementes boas. 
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