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RESUMO 

 
Estratégias de seleção de genótipos de soja para resistência à podridão vermelha 

das raízes 
 

Nas últimas décadas, a podridão vermelha das raízes da soja (PVR), causada 
pelo Fusarium solani f.sp. glycines (FSG), tornou-se uma doença séria nas regiões 
brasileiras onde já foi constatada, sendo a utilização de cultivares resistentes um 
componente fundamental de um sistema integrado de controle. Este trabalho teve por 
objetivo pesquisar estratégias de seleção de genótipos resistentes a PVR. Várias 
metodologias foram implementadas: avanço de progênies até a geração F7:2 e seleção 
em campo infestado, de progênies selecionadas em F2. Avaliou-se o cruzamento IAC 4 
x Conquista em casa de vegetação (geração F3:2) e em campo infestado (gerações F3:2, 
F4:2 e F5:2), através de estudo de estabilidade  e adaptabilidade das progênies. As 
metodologias de infecção em vasos de barro e bandejas de isopor em casa de 
vegetação foram comparadas para melhorar a eficiência de seleção; também foi feita 
análise de repetibilidade dos sintomas foliares da PVR, para otimização do número de 
avaliações necessárias para classificar o genótipo de soja quanto à reação ao FSG. 
Cultivares brasileiras de soja foram avaliadas em campo infestado. Em campo, as 
plantas foram avaliadas no estádio R5-6, com notas variando de 1 (ausência de 
sintomas) a 5 (100% da raiz principal com sintomas). Em casa de vegetação, as plantas 
foram avaliadas aos 35 dias pós-semeadura para sintomas radiculares e da parte 
aérea. Houve eficiência da seleção para resistência a PVR tanto em F2 (sintomas 
foliares em casa de vegetação) quanto em F7:2 (sintomas radiculares em campo 
naturalmente infestado). A seleção praticada nas gerações intermediárias também foi 
eficiente para aumentar a produtividade de grãos das progênies. Para o cruzamento 
IAC 4 x Conquista nas gerações F3:2, F4:2 e F5:2 em campo naturalmente infestado e na 
F3:2 em casa de vegetação, a metodologia de Annicchiarico possibilitou a seleção de 
genótipos com maior estabilidade e adaptabilidade para os diferentes ambientes; com o 
estudo genético destas gerações, demonstrou que há efeitos gênicos aditivos e 
dominantes no controle genético da PVR. Além disso, constatou-se que os genes 
responsáveis pela resistência estão dispersos nos genitores, provavelmente agrupados 
em blocos gênicos. A presença de dominância indica que a seleção deve ser 
postergada para gerações com maior homozigose (linhagem pura); esta idéia foi 
reforçada pela baixa herdabilidade ao nível de plantas. O uso de bandejas de isopor foi 
significativamente mais eficiente do que vasos de barro para inoculação de FSG em 
casa de vegetação. Pela análise de repetibilidade,  detectou-se que quatro avaliações 
foram suficientes para discriminar se o genótipo era realmente suscetível ao FSG. A 
correlação da geração F3:2 (IAC 4 x Conquista) entre campo infestado e casa de 
vegetação foi praticamente nula; no entanto, 54% das progênies selecionadas em 
campo também foram selecionadas em casa de vegetação. A seleção de genótipos 
superiores para resistência ao FSG não é tarefa fácil, mas pode ser aprimorada pelo 
uso conjugado de metodologias suplementares que aumentem a eficiência de seleção.  
 
Palavras-chave: Fusarium solani f.sp. glycines; Síndrome da morte súbita; Glycines 

max; Herança da resistência genética; Produtividade de grãos 
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ABSTRACT 

 
Selection strategies of soybean genotypes resistant to sudden death syndrome 

 
During the last decades, soybean sudden death syndrome (SDS), caused by 

Fusarium solani f.sp. glycines (FSG), has become a serious disease in the regions 
where it was encountered. The use of resistant soybean cultivars has been an important 
component of an integrated management system. The aim of this work was to research 
selection strategies of SDS-resistant genotypes. A number of methodologies were used: 
self pollination up to generation F7:2 and progeny selection in infested field of selected 
F2. The crossing IAC 4 x Conquista was studied in greenhouse (generation F3:2) and in a 
naturally infested field (generations F3:2, F4:2 and F5:2), where the progeny stability and 
adaptability study was carried out. The methodologies of infection in clay pots and 
polystyrene trays in greenhouse were compared to improve selection efficiency. An 
analysis of the repeatability of foliar SDS symptoms was also performed in order to 
optimize the number of evaluations needed to classify a soybean genotype’s reaction to 
FSG. Brazilian soybean cultivars were evaluated in a naturally infested field, where 
plants were evaluated at stage R5-6 with scores varying from 1 (absence of symptoms) to 
5 (main root 100% symptoms). In the greenhouse, the plants were evaluated 35 days 
after sowing for root symptoms, while the leaf symptoms was only evaluated after the 
appearance of symptoms. The selection done in F2 (leaf symptoms in greenhouse) as 
well as F7:2 (root symptoms in infested field) for FSG  were efficient. The selections 
performed in intermediary generations were efficient in increasing the grain yield of the 
progeny. Studies of the F3:2, F4:2 and F5:2 generations of the IAC 4 x Conquista cross in 
an infested field and F3:2 in greenhouse, enabled through Annicchiarico’s methodology, 
the selection of genotypes with greater stability and adaptability to different 
environments. The genetic study of these generations demonstrated there are additive 
and dominant genetic effects on the genetic control of SDS. Moreover, it was noted that 
the genes responsible for resistance are dispersed on the genitors, probably grouped 
into genic blocks. The presence of dominance indicates that the selection should be 
passed onto generations with greater homozygosity. There is also a clear indication that 
breeders should work with progeny lines in order to assist selection due to the low 
inheritability at the individual plant level. For the experiments with different FSG 
inoculation methodologies (clay pots and polystyrene trays) in greenhouse the use of 
trays was significantly more efficient; by studying the repeatability analysis, it was found 
that four evaluations is enough to discriminate if the genotype is really susceptible to 
FSG. The correlation of the F3:2 generation (IAC 4 x Conquista) between infested field 
and greenhouse was practically null; however, 54% of the progeny selected in the field 
were selected in greenhouse. As observed, the selection of superior genotypes for FSG 
resistance is not an easy task, but may be improved by means of new methodologies 
and the conjugated use of methodologies which improve selection efficiency. 

 
Key words: Fusarium solani f.sp. glycines; Sudden death syndrome; Glycine max; 

Inheritance of genetic resistance; Seed yield 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é a oleaginosa que ocupa a maior área 

plantada no mundo. No Brasil, a soja é a cultura anual mais importante, sendo 

responsável pela produção de cerca de 59,5 milhões de toneladas na safra 2007/08 

(CONAB, 2008).  
Devido a sua grande importância e capacidade de adaptação, foram 

desenvolvidas cultivares para as diferentes latitudes e tipos de solos e para as mais 

diversas condições climáticas, porém, o seu potencial produtivo, superior a 4.000 kg/ha, 

dificilmente é alcançado pelos produtores. Entre os motivos limitantes da produtividade 

incluem-se a ocorrência de doenças, sendo que, mais de 40 doenças da soja já foram 

identificadas no Brasil, abrangendo aquelas provocadas por fungos, bactérias, vírus e 

nematóides (EMBRAPA, 2004). 

 Nos últimos anos, algumas dessas doenças tornaram-se motivo de grandes 

preocupações para agricultores, fitopatologistas e melhoristas. Um desafio especial é 

representado pela podridão vermelha das raízes (PVR) ou síndrome da morte súbita 

(SDS - "sudden death syndrome"), causada pelo fungo Fusarium solani f.sp. glycines, 

que desde os anos 1980 já preocupava o Brasil, porém, somente a partir dos anos 1990 

começou a causar prejuízos maiores. Na safra 1999/2000, a PVR afetou mais de dois 

milhões de hectares de soja em 99 municípios brasileiros do Rio Grande do Sul até o 

Maranhão, causando prejuízos estimados em US$ 53 milhões (YORINORI, 2002).  

Em razão da PVR ser causada por um fungo de solo e pelo fato das práticas 

culturais que propiciam elevada produtividade à soja também favorecerem a ocorrência 

desta doença, o seu controle, necessariamente, inclui o uso de cultivares resistentes. 

Pela natureza poligênica do controle da resistência e pela grande influência do 

ambiente na intensidade de manifestação dos sintomas, aliados ao fato da inexistência 

de um método de controle químico ou cultural eficiente, o desenvolvimento de novas 

fontes de resistência genética, a PVR torna-se, sem dúvida, um dos principais desafios 

para os próximos anos. 

 As pesquisas iniciais visando desenvolver métodos eficientes de avaliação, 

identificação de fontes de resistência e elucidação dos mecanismos envolvidos com a 

resistência a PVR foram feitas nos Estados Unidos, pois, foi neste país que se 
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constatou inicialmente a doença. No Brasil, para o patossistema da PVR, as interações 

patógenos x hospedeiros ainda não estão bem esclarecidas; trabalhos realizados 

utilizando-se cultivares aqui desenvolvidas; destaque deve ser dado ao trabalho de 

Fronza et al. (2004), envolvendo avaliações em casa de vegetação e laboratório 

(marcadores moleculares). 

 A avaliação do patógeno causador da PVR, em experimentos a campo ou em 

casa de vegetação, é dificultada por sofrer forte influência do ambiente, o qual reduz a 

precisão experimental, fazendo com que sejam selecionados genótipos de maneira 

errônea, em razão ocorrência de escapes. 

 Este trabalho tem por objetivo contribuir para o aumento da eficiência da 

incorporação de resistência a PVR nos programas de melhoramento, incluindo-se 

estratégias de seleção de genótipos superiores para resistência a esta doença e o 

estudo do seu controle genético e da herdabilidade em diferentes gerações 

segregantes. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 
 
2.1 Revisão de literatura 
 
2.1.1 Distribuição geográfica e importância econômica da PVR 
 

A podridão vermelha das raízes (PVR) é conhecida nos Estados Unidos como 

síndrome da morte súbita (“Sudden Death Syndrome - SDS”) e está amplamente 

disseminada nas regiões em que a soja é cultivada naquele país, onde foi observada 

pela primeira vez no estado de Arkansas, em 1971 (ROY et al., 1989). Até 1984, esta 

doença não havia sido detectada em outros locais; depois de Arkansas, a sua 

ocorrência foi verificada nos estados do Mississipi, Missouri, Kentucky e Tennessee 

(ROY et al., 1989); posteriormente, a PVR também foi notificada em Illinois 

(EATHINGTON et al., 1993), Kansas (JARDINE e RUPE, 1993), Iowa (YANG e RIZVI, 

1994) e mais recentemente detectou-se a doença em Minnessota (KURLE et al, 2003 ). 

Na Argentina, a PVR é considerada a segunda doença de maior importância, sendo 

superada apenas pela podridão branca da haste, causada por Sclerotinia sclerotiorum 
(YORINORI, 2002). Nos últimos anos, a PVR foi identificada no Canadá (ANDERSON, 

1998) e na Bolívia (YORINORI, 2002), mostrando seu potencial mundial de expansão. 

 Até os anos 1990, além dos Estados Unidos, a PVR ocorria no Brasil e na 

Argentina e, no ano de 1994, as perdas estimadas foram de 89.400 t nos EUA e 

134.400 t na Argentina (WRATHER et al., 1997). No Brasil, a PVR foi observada pela 

primeira vez, segundo Yorinori (1997), em São Gotardo-MG, na safra 1981/82, porém, 

somente a partir das safras 1990/91 e 1991/92 é que sua freqüência nas plantações se 

elevou (YORINORI et al., 1993). Foi neste período também, que Nakajima e Mitsueda 

(1996) observaram os sintomas da PVR nas plantações de soja em Brasília-DF. Após 

estas observações no Brasil, a doença disseminou-se para os estados de Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (YORINORI, 

1997), além do Maranhão (EMBRAPA, 1999), da Bahia e São Paulo (EMBRAPA, 

2001). 

Em levantamentos feitos em diversas propriedades e áreas experimentais na 

safra 1996/97, a incidência da PVR, avaliada pela porcentagem de plantas mortas ou 
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com raízes atacadas, alcançou níveis de até 100%, com as perdas variando de 

insignificantes a mais de 30% (YORINORI e HIROMOTO, 1998). Segundo Gásperi 

(2000), as perdas na produtividade de grãos variam de 29 a 51%, enquanto o peso de 

mil sementes sofre reduções de 6 a 19%. Devido à dificuldade de controle, Yorinori 

(2002) comentou que a PVR era a doença mais preocupante na cultura da soja no 

Brasil, colocando-a até mesmo à frente da ferrugem asiática da soja, causada pelo 

fungo Phakopsora pachyrhizi, a qual é considerada a doença mais temida em termos 

mundiais, cuja ocorrência foi constatada no Brasil a partir da safra 2000/01 e pode ser 

controlada eficientemente por fungicidas. 

 

2.1.2 Etiologia, epidemiologia e sintomatologia da PVR 

 

 O agente causal da PVR (YORINORI et al., 1993; YORINORI, 1994; YORINORI 

e NOMURA, 1994; COSTA e YORINORI, 1995a e 1995b), inicialmente, foi designado 

como Fusarium solani forma A ou FSA (ROY et al., 1989). Posteriormente, o F. solani 

forma A foi classificado como F. solani (Mart.) Sacc. f.sp. glycines, pela avaliação 

detalhada de suas características morfológicas e associação com a PVR (ROY, 1997). 

Pela análise com marcadores moleculares RAPD também já havia sido indicado que os 

isolados que causavam a PVR na soja formavam um subgrupo biologicamente 

importante dentro de F. solani f.sp. phaseoli e que poderiam representar uma forma 

separada dentro da espécie (ACHENBACH et al., 1996). 

Comparando-se a forma FSB com a forma FSA, Roy et al. (1989) apresentaram 

as seguintes diferenças morfológicas: a) Em meio BDA, FSA produz micélio branco-

acinzentado, o qual é mais esparso do que o de FSB; b) A coloração azulada na parte 

central da colônia é típica nas colônias de culturas mais novas de FSA, enquanto que 

FSB produz micélio flocoso, de coloração branco-acinzentada, dando uma cor creme a 

bronzeada ao meio; c) Os macroconídios de FSA são formados em conidióforos 

simples ou ramificados em monofiálides, sendo mais longos do que os de FSB; d) Os 

microconídios são raros em FSA, mas predominam em FSB, no qual são formados ao 

longo de conidióforos pouco ou não-ramificados em monofiálides e formam “falsas-

cabeças” de microconídios, não observadas em FSA. 

A possibilidade da existência de diferentes raças do patógeno causador da PVR, 

foi motivo de intensas pesquisas, onde Achenbach et al. (1996), utilizando marcadores 
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RAPD, encontraram 100% de similaridade genética entre 22 diferentes isolados 

causadores da PVR procedentes de várias regiões dos Estados Unidos. Da mesma 

forma, Achenbach et al. (1997) concluíram que os isolados causadores da PVR 

coletados nos Estados Unidos compreendiam uma população quase clonal, com nível 

extremamente baixo de variação genética entre os indivíduos. No Brasil, Costa e 

Yorinori (1997) observaram variações morfológicas e de esporulação nos diferentes 

isolados avaliados, porém, testes de inoculação não demonstraram diferenças na 

patogenicidade, mas foi detectada uma variação na agressividade dos diferentes 

isolados (MELGAR e ROY, 1994; GRAY e ACHENBACH, 1996; HUANG e HARTMAN, 

1998; GÁSPERI, 2000; SCANDIANI et al., 2002). Diferenças na porcentagem de 

germinação de macroconídios entre diferentes isolados também já foram relatadas (LI 

et al., 1998). Desta forma, torna-se importante a definição adequada do isolado a ser 

utilizado em inoculações artificiais para avaliar a resistência de genótipos de soja a PVR 

(FRONZA, 2003). 

Recentes análises moleculares filogenéticas de seqüências de DNA, indicaram 

que as complexas espécies de Fusarium solani são compostas por pelo menos 26 

espécies filogenéticas distintas (O’DONNELL, 2000), incluindo muitas espécies 

consideradas como Fusarium solani f.sp. glycines e Fusarium solani f.sp. phaseoli. 

Através de análises moleculares, Aoki et al. (2005) utilizando análises de multilocos de 

seqüências de DNA, incluindo seqüências de regiões dos ribossomos nucleares e uma 

cópia simples do gene nuclear de tradução da elongação (fator 1-a), juntamente com 

comparações de detalhes morfológicos das características dos conídios, concluíram 

que a PVR (SDS) do Norte e Sul da América são caudadas por quatro espécies 

distintas: Fusarium virguliforme (anteriormente Fusarium solani f.sp glycines (FSG)) no 

Norte da América, e Fusarium tucumaniae e duas espécies não descritas de Fusarium 

no Sul da América. Além disso, o Fusarium phaseoli (anteriormente F. solani f.sp 

phaseoli), uma das duas espécies causadoras da PVR não identificadas no Brasil, foi 

identificado como causador da Síndrome da Morte Súbita em feijão nos Estados Unidos 

e Japão. Aoki et al. (2003) classificaram Fusarium phaseoli como sendo 

filogeneticamente bem próximo ao Fusarium tucumaniae. Esta possível ocorrência foi 

observada por Oliveira e Costa (2002), quando demonstraram que a cultura do feijão 

era afetada pelos isolados de Fusarium solani f.sp glycines quando plantados em 

rotação de cultura em áreas de soja e observaram também que o Fusarium solani f. sp 
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phaseoli (agente causal de fusariose em feijão, atualmente classificado como Fusarium 

phaseoli) apresentam patogenicidade em soja.  

Estudos de caracterização moleculares e morfológicos vêm sendo desenvolvidos 

no Brasil, para elucidar as raças aqui presentes. Arruda et al. (2005), examinando 39 

isolados de Fusarium, 26 obtidos de plantas de soja infectadas na região do Cerrado 

brasileiro, e os outros obtidos junto a Embrapa, Iowa State University e outros órgãos, 

detectaram que, realmente, cinco das espécies avaliadas são o Fusarium tucumaniae. 

O Fusarium solani analisado possui características distintas de outros Fusarium. Os 

dois isolados obtidos de Iowa-USA não produziram características semelhantes ao 

Fusarium virguliforme. Isto indica que os métodos de estudo não estão totalmente 

apropriados e que a classificação do Fusarium tucumaniae, como sendo o agente 

causal da PVR na América do Sul, foi feita apenas em cima de isolados Argentinos, e 

que mais estudos de classificação devem ser feitos. 

 Recentemente, Aoki e O’Donnell (2005), através de estudos de taxonomia, 

filogenética e patologia, classificou as duas espécies de fusarium ainda não 

identificadas no Brasil, como sendo Fusarium brasiliense e  Fusarium cuneirostrum. 

 Outro fator importante no estudo da PVR é a sintomatologia desta doença. 

Estruturas de resistência na forma de clamidosporos, localizadas no solo ou em restos 

culturais, constituem o inóculo primário da doença (ROY et al., 1997). A infecção do 

fungo nas raízes ainda não está bem esclarecida mas, acredita-se que seja de forma 

direta, através da penetração durante a germinação de clamidosporos ou de 

macroconídios que entram em contato com o sistema radicular das plantas.  

Nas raízes, o sintoma de infecção primário da doença é uma mancha 

avermelhada, mais visível na raiz principal e, geralmente, localizada logo abaixo da 

superfície do solo; com a evolução da doença, a coloração dessa mancha passa de 

vermelho-arroxeada para castanho-avermelhada a quase negra e pode se estender, 

internamente, pela haste principal, vários centímetros acima do nível do solo, havendo, 

nessa fase, amarelecimento precoce das folhas e até necrose internerval acentuada em 

forma de folha "carijó" (YORINORI et al., 1993). Na parte aérea, os sintomas iniciais da 

doença consistem de manchas cloróticas internervais nas folhas, que se iniciam uma a 

duas semanas antes do florescimento; depois do florescimento, nos estádios 

reprodutivos R4 e R5, extensivos sintomas se desenvolvem e as manchas cloróticas 

tornam-se necróticas (NAKAJIMA e MITSUEDA, 1996). Quando se trabalha em campo 
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infestado naturalmente, a expressão dos sintomas é mais lenta, pela menor pressão de 

inóculo. Segundo Rupe et al. (1991), no estádio R3 é possível observar diferenças 

significativas entre genótipos, porém, estas são mais distintas em R6. Tanto as raízes 

de cultivares suscetíveis quanto aquelas de cultivares resistentes são infectadas pelo 

patógeno, porém, a taxa de infecção e o desenvolvimento dos sintomas foram menores 

nos genótipos resistentes (NJITI et al., 1997a). No final do ciclo de plantas severamente 

infectadas, é possível se observar uma massa de macroconídios azuis a verde-

azulados nas raízes, próximo à superfície do solo, principalmente nos períodos com 

elevado teor de umidade (ROY et al., 1997). 

Condições de alta umidade do solo (cerca de -0,003 a -0,01 MPa) e 

temperaturas amenas foram favoráveis ao desenvolvimento da doença, sendo que 

temperaturas em torno de 15ºC favoreceram o desenvolvimento dos sintomas nas 

raízes e, entre 22 a 24ºC, na parte aérea (SCHERM e YANG, 1996). Assim, áreas 

irrigadas ou com maior altitude parecem ser mais sujeitas à incidência da doença. O 

efeito da temperatura também é importante para a germinação dos macroconídios, a 

qual não ocorre a 4ºC e é maior a 25ºC do que a 20 ou 30ºC (LI et al., 1998). Embora 

vários fatores químicos e físicos do solo estejam associados com a incidência da PVR, 

freqüentemente, tem-se observado que a doença é mais severa nas áreas mais 

produtivas (RUPE, 1999). 

 

2.1.3  Métodos para identificação de resistência a PVR 
 

Por ser causada por um fungo de solo e pela expressão dos sintomas sofrer 

muita influência das condições edáficas e climáticas, vários pesquisadores têm avaliado 

a reação de genótipos a PVR no próprio campo, instalando experimentos em diversos 

locais. Outros, porém, têm utilizado diversas metodologias de inoculação artificial e 

avaliação dos sintomas em ambientes controlados. No entanto, uma metodologia 

precisa e segura ainda não foi desenvolvida, havendo controvérsias na indicação do 

método mais adequado para avaliação em programas de melhoramento visando 

desenvolver cultivares mais resistentes a PVR (FRONZA, 2003).  

Quando a avaliação é feita utilizando inoculação artificial (com grãos de aveia ou 

de sorgo colonizados ou pelo método do palito de dente) em casa de vegetação, a 

manifestação dos sintomas é antecipada. De maneira geral, a avaliação das cultivares 
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pode ser feita duas a três semanas após a inoculação (COSTA e YORINORI, 1995a e 

1995b; HARTMAN et al., 1997; LEÃO et al., 1998). 

 Além do método de inoculação, outro fator que influencia nos resultados da 

avaliação da reação a PVR, são as condições ambientais (FRONZA, 2003). O autor 

comenta ainda que as avaliações da reação das cultivares a PVR feitas no campo e em 

casa de vegetação estão sujeitas ao aparecimento de escapes. Além disso, a 

ocorrência de condições climáticas desfavoráveis, relacionadas com a disponibilidade 

de umidade no solo e com a temperatura, principalmente do solo, podem ser as causas 

de frustrações durante as avaliações. 

 Quando se trabalha em campo infestado naturalmente, a expressão dos 

sintomas é mais lenta, pela menor pressão de inoculo (FRONZA, 2003) e também pela 

não uniformidade da distribuição da doença no campo. Segundo Rupe et al. (1991), é 

possível observar diferenças significativas entre genótipos em R3, porém, estas foram 

mais distintas em R6. Njiti et al. (1996) utilizaram RILs (linhagens endogâmicas 

recombinantes) F7:6 e observaram interação genótipo x ambiente significativa, sugerindo 

testes em vários locais para a seleção efetiva de resistência estável a PVR.  

 Em casa de vegetação, existem vários métodos que podem ser utilizados:  

a) Grãos de aveia colonizados (LIM, 1991; STEPHENS et al., 1993a, 1993b e 1993c; 

MELGAR e ROY, 1994; TORTO et al., 1996; NELSON et al., 1997); 

b) Grãos de sorgo colonizados (RINGLER e NICKELL, 1996; HARTMAN et al., 1997; 

HUANG e HARTMAN, 1998; BALARDIN e RUBIN, 1999); 

c) Micélio em palito de dente (MELGAR e ROY, 1994; COSTA e YORINORI, 1995a e 

1995b; LEÃO et al., 1998; KLINGELFUSS et al., 2001a e 2001b); 

d) Suspensão de micélio/conídios (COSTA e YORINORI, 1995a; HEAVNER et al., 

1996); 

e) Farinha de milho (fubá) e areia (KILLEBREW et al., 1988; ROY et al., 1989; McLEAN 

e LAWRENCE, 1993; TORTO et al., 1996; NJITI et al., 1997b e 2001); 

f)  Imersão das raízes em suspensão de conídios (COSTA e YORINORI, 1995a); 

g) Inoculação em bandejas de isopor (MEDEIROS, 2003). 

h) Método de inoculação em folhas de soja destacadas (FRANCO, 2007) 

 O uso de grãos de sorgo colonizados para se proceder à inoculação durante a 

semeadura tem reduzido a variabilidade dos resultados, tornando possível a realização 

de análises de rotina em casa de vegetação. Este é o método que se apresenta como o 
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mais promissor para a avaliação de genótipos utilizando inoculação artificial (FRONZA, 

2003).  Hartman et al. (1997) e Huang e Hartman (1998) também apresentaram 

detalhes desta metodologia, só que procederam à inoculação durante a semeadura, 

realizada em bandejas (8x12 cm), colocando 5 cm3 de grãos de sorgo colonizados com 

o patógeno em 12 cm de sulco (com 2 cm de profundidade e espaçamento entre sulcos 

de 3 cm), e após adicionaram 800 cm3 de solo esterilizado, refizeram os sulcos, 

colocaram as sementes de soja e as cobriram com outros 800 cm3 de solo. Em vez de 

colocar o inóculo em sulcos, Balardin e Rubin (1999) utilizaram seis grãos de sorgo 

para cada semente de soja ou cova, colocando-as 2 cm abaixo das sementes no 

momento da semeadura. Fronza (2003), utilizou a metodologia de grãos de sorgo, 

inoculando de três a seis grãos de sorgo colonizados por cova em vasos de três litros. 

Apesar de eficientes, estes métodos de inoculação possibilitam escapes, deixando 

espaço para as raízes crescerem sem entrarem em contato com fungo. Medeiros 

(2003), homogeneizou os grãos de sorgo no substrato, diminuindo a possibilidade de 

escapes ao fungo.  

 Além de avaliações a campo ou em casa de vegetação, também pode ser feita 

a avaliação em laboratório, utilizando cultivo "in vitro" de calos ou cotilédones na 

presença da toxina do fungo (LIM et al., 1990; JIN et al., 1996a e 1996b; HUANG e 

HARTMAN, 1998). A caracterização e purificação de uma fitotoxina, um polipeptídeo 

fitotóxico com peso molecular estimado em 17 KDa, produzida somente por isolados de 

F. solani que causam a PVR, foi efetuada por Jin et al. (1996a). Segundo Huang e 

Hartman (1998), há fortes indícios de que a capacidade destes isolados, em causar os 

sintomas foliares típicos da PVR, seja devida, pelo menos em parte, à produção de um 

polipeptídeo fitotóxico. 

 Outra metodologia que vem sendo estudada para auxiliar na identificação da 

PVR, são os métodos químicos. Estes métodos se baseiam na capacidade das plantas 

de desenvolverem mecanismos constitutivos e indutivos de auto defesa de encontro ao 

patógeno. O mecanismo mais comum de defesa é o de oxidação, resposta de 

hipersensibilidade e indução de proteínas relacionadas a defesa do patógeno e síntese 

de calos e compostos fenólicos na parede. Estas respostas são partes da 

incompatibilidade da interação envolvendo a resistência da planta a não virulência do 

patógeno sob o controle genético (LAZOVAYA et al., 2004a). 
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 Outro componente importante são os flavonóides e isoflavonóides no sistema 

de defesa das plantas pelos hospedeiros. Aumento de lignificação no sítio de infecção 

representa um sistema adicional de defesa que ajuda a inibir o progresso de infecção e 

a proliferação do patógeno, e isto está frequentemente associado com produção de 

fitoalexina (DIXON et al., 1994). 

 Existem muitos fungos patogênicos que invadem raízes, e a atividade 

bioquímica ocorre durante a infecção, e não é muito bem estudada, principalmente pela 

dificuldade de se trabalhar com raízes e patógenos de raiz. Um dos principais 

patógenos de solo da soja é a PVR. O fungo é localizado nas raízes e em partes 

baixas, no colo da planta, e não é isolado nas folhas (ROY, 1997). Sintomas foliares 

tem sido atribuídos por causa das toxinas produzidas pelo fungo nas raízes e 

translocadas para as folhas (ROY, 1997). 

 A lignina é um dos mais abundantes bio-polímeros e é importante para a defesa 

vascular das plantas por causa de sua habilidade de reforço e resistência a degradação 

enzimática (HUANG e HARTMAN, 1998).  

 A acumulação de gliceolina em áreas lesionadas pode ajudar a prevenir a 

propagação do fungo no tecido. Esta pode ser secretada na rizosfera. O acúmulo de 

fenilpropanóides na porção superior das raízes de soja,  é conseqüência da infecção do 

Fusarium solani f.sp. glycines, indicando a importância da síntese de compostos fenóis 

(isoflavonas, gliceolina e lignina) na interação entre a soja e o Fusarium solani f.sp. 

glycines na rizosfera. As diferenças entre genótipos parcialmente resistentes e 

suscetíveis, estão na capacidade de produzir rapidamente gliceolina, onde um alto nível 

pode ser um fator crítico para determinar a habilidade da planta em combater o agente 

causal da PVR (LAZOVAYA et al., 2004b). 

 

 

2.1.4 Estabilidade e Adaptabilidade 
 

Um fator importante a ser considerado na introdução de cultivares de soja, além 

da resistência a doenças, é a compreensão do comportamento das cultivares nos 

diferentes sistemas de cultivo, considerando a interação GxE, pois os desvios causados 

pela interação dificultam a seleção de genótipos com ampla adaptação (ALLIPRANDINI 

et al., 1994). 
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 A interação GxE é um componente da variação fenotípica resultante do 

comportamento diferencial apresentado pelos genótipos, quando submetidos a mais de 

um ambiente. Sua magnitude na expressão fenotípica do caráter pode reduzir a 

correlação entre fenótipos e genótipos, inflacionando a variância genética e, por sua 

vez, parâmetros dependentes desta, como herdabilidade e ganho genético com seleção 

(ROCHA e VELLO, 1999). Uma particularização GxE evidenciada por genótipos e 

ambientes pode ser realizada por estudos sobre adaptabilidade e estabilidade 

fenotípica. A adaptabilidade é a capacidade que um genótipo tem de aproveitar 

vantajosamente os efeitos ambientais de maneira a assegurar alto nível de 

produtividade. Já, a estabilidade está relacionada com a manutenção da produtividade 

ou da previsibilidade com os ambientes diversos. 

 Estudos com adaptabilidade e estabilidade fenotípica são de suma importância, 

pois permitem particularizar os efeitos da interação GxE ao nível de genótipos e 

ambientes, identificando a contribuição relativa de cada um para a interação total. 

Inúmeras técnicas estatístico-genéticas têm sido desenvolvidas com a finalidade de 

melhor qualificar o padrão inerente à GxE. Estudos comparativos entre diversas 

metodologias são conduzidos com o objetivo de selecionar métodos que sejam práticos 

e ao mesmo tempo eficazes para seleção e recomendação de cultivares. 

 Em soja, vários fatores abióticos afetam a estabilidade e adaptabilidade da 

cultura, entre eles: intensidade da radiação solar, duração da radiação solar, 

pluviosidade, temperatura, umidade e tratos culturais. Estes fatores abióticos podem 

influir diretamente entre locais e anos de cultivo, contribuindo para as interações GxE 

(CÂMARA, 1998). 

 Os fatores bióticos também têm contribuído para as interações GxE. Dentre 

eles, as doenças e pragas se destacam entre fatores bióticos que mais tem influenciado 

no comportamento diferencial de genótipos de soja entre ambientes. Como exemplo, 

pode-se citar a podridão Vermelha das Raízes, causada pelo Fusarium solani f.sp. 

glycines, Ferrugem asiática, causada pelo fungo Phakopsora packirizi, o cancro da 

haste, causado pelo fungo Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis e o nematóide de 

cisto da soja (Heterodera glycines). 
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2.1.4.1 Análise AMMI 
 

Uma metodologia que vem sendo utilizada para amenizar os efeitos e analisar mais 

eficientemente o estudo da interação GxE é a análise por meio do modelo AMMI 

(Additive Main Effects and Multiplicative Interaction Analysis).  

Duarte e Vencovsky (1999) preconizam o modelo AMMI como uma 

metodologia eficiente para a interpretação e compreensão do fenômeno da interação de 

fatores, com ênfase na  interação GxE, eliminando ruídos indesejáveis, presentes nos 

dados, permitindo melhor caracterização dos fatores genéticos e ambientais realmente 

envolvidos na interação (GxE), bem como uma melhor estimativa das respostas dos 

genótipos aos ambientes. 

 A análise pelo modelo de AMMI, é também uma metodologia apropriada para o 

diagnóstico de situações em que a interação significativa é acompanhada por não-

significância dos efeitos aditivos principais de genótipos e ambientes, ou, quando a 

estrutura da interação é influenciada por valores anômalos (outliers) (SHAFII e PRICE, 

1998). 

Com os resultados obtidos através da análise AMMI, pode-se gerar um gráfico 

de dispersão multivariado (biplot), sumarizando os dados e facilitando sua 

interpretação. Outra vantagem importante citada por Duarte e Vencovsky (1999) é a 

representação gráfica para cada genótipo e  ambiente, simultaneamente, fornecendo 

informações sobre a estabilidade de ambos, além de permitir a realização de 

zoneamentos ecológicos, com a seleção de locais chaves. Segundo Lavoranti (2003), a 

representação dos dados em biplot é uma técnica bastante útil na análise de 

componentes principais, pois pode indicar a existência de agrupamentos entre as 

observações, assim como, fornecer as variâncias e correlações entre as variáveis.  

 

2.1.4.2 Análise de Annicchiarico 
 

A adaptação específica dos genótipos a determinados ambientes é causa 

evolutiva básica da interação GxE, que manifesta-se sob qualquer caráter métrico. 

Dessa forma, tal interação é conseqüência da mesma causa básica da diversidade, 

pois boa parte da diversidade natural existente surgiu pelo efeito diferencial da seleção. 

Uma população grande em um ambiente variável estará sujeita a diferentes pressões 
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de seleção; então, havendo variabilidade no valor adaptativo dos indivíduos, aqueles 

mais adaptados serão beneficiados (CHAVES, 2001). 

O método de Annicchiarico (1992) baseia-se na estimação de um índice de 

confiança ou índice de recomendação (ωi) de um genótipo mostrar comportamento 

relativamente superior (CRUZ e CARNEIRO, 2003). De maneira simplificada, nessa 

metodologia os valores absolutos da variável analisada são convertidos para valores 

em porcentagem relativa à média de cada ambiente e depois são calculados os desvios 

relativos de cada tratamento nos diversos ambientes. Posteriormente, a média e os 

desvio relativos são então utilizados no cálculo do índice de recomendação. Assim, 

quanto maior o índice de confiança, maior será a estabilidade e adaptabilidade do 

genótipo, traduzida na confiança da indicação da cultivar (SCHMILDT, 2000). São mais 

estáveis os genótipos associados aos maiores valores do índice de recomendação (ωi). 

 

2.2 Material e Métodos 
 
2.2.1 Experimentos de campo em área livre de  FSG com as progênies derivadas 

do dialelo 5x5 
 
2.2.1.1 Caracterização dos ambientes experimentais, preparo do solo e tratos 

culturais 
 

Os experimentos foram conduzidos nos anos agrícolas 2002/03, 2003/04, 

2004/05 e 2005/06 nos locais administrados pelo Departamento de Genética da 

ESALQ/USP: Estação Experimental Anhembi (ANH), Sede - ESALQ (ESA) e Areão 

(ARE). Todos estão localizados no município de Piracicaba - SP. O local Anhembi possui 

solo do tipo aluvial distrófico, textura médio-arenosa e relevo plano; localiza-se 

aproximadamente a 60 km da sede da ESALQ/USP. O local Sede - ESALQ possui solo do 

tipo terra roxa estruturada, textura argilosa, relevo ondulado e situa-se dentro da sede da 

ESALQ/USP. O local Areão possui solo do tipo podzólico vermelho-amarelo distrófico, 

textura médio-argilosa, relevo do tipo ondulado, localizado na Fazenda Areão, situada a 5 

km da sede da ESALQ/USP. 

As coordenadas geográficas do município de Piracicaba são 22º42´30” de latitude 

Sul e 47º39´00” de longitude Oeste, e uma altitude média de 546 m acima do nível do mar. 
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O clima da região é do tipo subtropical úmido - Cwa, conforme classificação de Köppen, 

com verão chuvoso e inverno seco e precipitações médias anuais de 1230 mm; as 

temperaturas médias mensais variam de 25,4 ºC no verão a 17,9 ºC no inverno, com 

média anual de 21,6 ºC. 

A acidez do solo das três áreas experimentais foi neutralizada com aplicações de 

calcário dolomítico, seguindo as recomendações técnicas (VAN RAIJ, 1996). No período 

da entressafra, foi cultivada aveia preta (Avena strigosa Sckeb) a qual foi incorporada ao 

solo visando maior uniformidade deste. O preparo do solo para os dois anos agrícolas foi 

similar para todos os experimentos e áreas experimentais; foram realizadas uma aração e 

duas gradagens. A adubação mineral utilizada foi da fórmula 4-20-20, nas proporções 

respectivas de NPK de acordo com as recomendações técnicas (VAN RAIJ, 1996) para 

cada local e ano agrícola. Foram aplicados herbicidas pré e pós-emergentes, de acordo 

com a necessidade, para o controle de plantas daninhas. Logo após a semeadura e 

durante o ciclo de desenvolvimento da cultura, quando necessário, utilizou-se irrigação 

suplementar em sistema de aspersão, principalmente nas fases de 

germinação/emergência, florescimento e granação. 

Foram realizados o controle de pragas, com destaque para lagartas 

desfolhadoras (Anticarsia gemmatalis) e complexo de percevejos sugadores (Euschistus 

heros, Piezodorus guildinii e Nezara viridula) com o uso de inseticidas, sempre que 

necessário para todos os experimentos e anos agrícolas. O controle de doenças foi 

realizado de forma particular para cada experimento, de acordo com os respectivos 

tratamentos e metodologias, item 2.2.3. 

 
2.2.1.2 Obtenção do germoplasma  
 Neste trabalho, foram utilizadas para estudo, progênies obtidas de dez 

cruzamentos de um dialelo 5 x 5, pelo Setor de Genética Aplicada às Espécies 

Autógamas, Departamento de Genética, ESALQ/USP. As plantas F2 foram avaliadas em 

vasos no telado, com inoculação do Fusarium solani f.sp. glycines (FSG) sendo 

selecionadas as plantas com ausência ou poucos sintomas foliares da PVR (nota máxima 

igual a 2) e as progênies F3:2 foram avaliadas a campo na safra 2001/02 para avaliação de 

caracteres agronômicos (FRONZA, 2003). Os genitores utilizados e suas reações a PVR 

e outras doenças estão descritos no Quadro 1. 
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Quadro 1- Genitores utilizados no dialelo 5 x 5 e suas reações a doenças 

Reações a doenças 

Nematóides de Galhas 

 

Genitores  

Podridão 

Vermelha 

das Raízes 

 

Cancro da 

Haste M. incognita M. javanica 

 

Nematóide 

de Cisto da 

Soja 

MG/BR 46 

(Conquista) 

R R R R S 

FT-Estrela S R S S S 

Forrest R S R R R 

FT-Cristalina S S S S S 

IAC 4 MR MS MR R S 
R= resistente; MR= moderadamente resistente; MS= moderadamente suscetível; S= suscetível 

 

2.2.1.3 Caracteres Avaliados 
 
 Os caracteres agronômicos avaliados foram: 

- Número de Dias para a Maturidade (NDM): Caráter avaliado por meio do número de 

dias necessário para a parcela atingir o ponto de maturação, considerando como 

primeiro dia, a semeadura; 

- Acamamento (AC): Caráter avaliado visualmente no momento da maturação, por meio 

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

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

 - Altura da Planta na Maturação (APM): distância (em cm) do nível do solo ao ápice da 

haste principal, na época da maturação (época em que cerca de 95% das vagens já 

estavam na maturidade), avaliada em três plantas por parcela; 

- Valor Agronômico (VA): nota que representa o aspecto geral das plantas, que variou 

de 1 a 5, na qual a nota 1 representa parcela com plantas de péssimas qualidades 

agronômicas, e a nota 5, parcela  com plantas de excelentes qualidades agronômicas; 

- Produtividade de Grãos (PG): Avaliado por meio da pesagem dos grãos das parcelas, 

utilizando-se balança de precisão em laboratório, após a secagem à sombra 

(laboratório) dos grãos até 13% de umidade. 
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2.2.1.4 Avanço de geração das progênies do dialelo 
 

Na safra 2002/03 foram avaliadas em campo experimental, 756 progênies F4:2 

provenientes da seleção em F2 para resistência ao FSG do dialelo 5x5 (FRONZA, 2003) 

e os cinco genitores. Os caracteres avaliados foram: NDM, APM, AC, VA e PG. O 

delineamento utilizado foi o de blocos aumentados de Federer (DUARTE et al., 2001). A 

parcela experimental foi composta por uma fileira de 1m de comprimento, com 1m  

entre fileiras. Com base nos resultados das avaliações dos caracteres agronômicos 

foram selecionadas 368 progênies para semeadura na safra 2003/04, em condições de 

campo do Departamento de Genética, ESALQ-USP, em Piracicaba-SP; dessa forma, foi 

dado prosseguimento ao avanço de geração, avaliação e seleção. 

As 368 progênies F3:5 foram avaliadas na safra 2003/04 em três locais (áreas 

experimentais administradas pelo Departamento de Genética: ESALQ, Areão e 

Anhembi) do município de Piracicaba-SP. Em cada local foi instalada uma repetição em 

delineamento de blocos aumentados de Federer, subdividindo-se a repetição em 23 

conjuntos experimentais. Cada conjunto experimental foi formado por 16 progênies e 

duas testemunhas (as cultivares Conquista e FT-Cristalina) comuns a todos os 

conjuntos. Os conjuntos foram organizados levando-se em consideração o ciclo (NDM). 

A parcela experimental foi formada por uma fileira de 5m de comprimento, com 1m 

entre fileiras. Após a colheita foram selecionadas 202 progênies para semeadura e 

avaliação na safra seguinte. 

Na safra 2004/05, foram avaliadas 202 progênies em função do NDM, APM, AC, 

VA e PG. Estas, também foram avaliadas em três locais (ESALQ, Areão e Anhembi, 

áreas experimentais do Departamento de Genética/ESALQ/USP), em delineamento 

experimental de blocos ao acaso com duas repetições por local, com repetições 

subdivididas em conjuntos experimentais com testemunhas comuns.  Os conjuntos 

foram organizados em função do NDM. A parcela experimental foi formada por uma 

fileira de 5m de comprimento, com 1m entre fileiras. Neste ano agrícola, 100 progênies 

foram selecionadas. 

Na safra 2005/06, foram avaliadas as 100 progênies selecionadas na safra 

2004/05, em função do NDM, APM, AC, VA e PG, em três locais (ESALQ, Areão e 

Anhembi), com duas repetições por local. A parcela experimental foi composta por 
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quatro fileiras de 5m de comprimento por 0,5m de espaçamento entre fileiras. Destas 

100 progênies, foram selecionadas as 42 melhores em desempenho agronômico para 

avanço de geração e continuidade do programa de melhoramento. 

 

2.2.1.4.1 Ganho na seleção entre progênies 
 

Em cada safra de seleção em campo das progênies do dialelo (item 2.2.1.4), foi 

estimado o Ganho de Seleção para a produtividade de grãos. Foi utilizado para os 

cálculos a média original da população e a média das progênies selecionadas, 

conforme a fórmula a seguir: 

Xn= (Mo/Mt) x 100             (1) 

             GS%= Xn+1 - Xn              (2) 
 

onde, Xn é o cálculo do valor do caráter em porcentagem em relação a testemunha, Mo 

a média da população, Mt a média da testemunha e GS é o ganho de seleção. 

Foi estimado o ganho na seleção (GS) em porcentagem, amarrando-se a 

produção das progênies com as das testemunhas, devido as parcelas experimentais 

serem diferentes a cada safra agrícola, onde, com o avanço de geração e diminuição 

do número de progênies, o modelo experimental foi sendo aprimorado. 

 

2.2.2  Experimentos em casa de vegetação para avaliação da reação a PVR 
 

2.2.2.1 Obtenção e manutenção do isolado do patógeno 
 
Foi utilizado o isolado de Fusarium solani f. sp. glycines (FSG) obtido junto ao 

Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Soja, Londrina-PR, sendo o patógeno 

denominado SDS-5, o qual foi considerado como o mais patogênico entre todos os 

isolados coletados no Brasil pela equipe da Embrapa Soja. Atualmente, o FSG está 

passando por uma reclassificação, pela qual alguns autores sugerem nova 

nomenclatura para o FSG encontrado na América, denominando Fusarium virguliforme 

(anteriormente Fusarium solani f.sp glycines) para os isolados da América do Norte, e 

Fusarium tucumaniae para os isolados da América do Sul (AOKI et al., 2003). Mais 

recentemente, Aoki e O’Donnell (2005) encontraram mais duas espécies de Fusarium 
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(Fusarium brasiliense e Fusarium cuneirostrumi). Neste trabalho, foi  mantida a 

nomenclatura Fusarium solani f. sp. glycines, pois a nova denominação ainda não está 

bem definida na comunidade científica. 

O fungo utilizado nesta pesquisa, trata-se do mesmo isolado usado por Fronza 

(2003). O isolado foi mantido em tubos de ensaio de 20mmx200mm e em placas de 

Petri, a 23ºC (BOD) e em temperatura ambiente (laboratório) (figura 1A e B). O meio de 

cultura utilizado para desenvolvimento e manutenção do fungo foi BDA (250 g.L-1 de 

batata: 12 g.L-1 de dextrosol: 18 g.L-1 de ágar comum). Para o preparo do meio de 

cultura foram retiradas as cascas das batatas, o que eliminou a possível presença de 

resíduos de fungicida que pudessem  prejudicar o desenvolvimento do fungo.  

 

2.2.2.2 Colonização de grãos de sorgo com o patógeno 
 

 O inóculo foi multiplicado em frascos de Erlenmeyer de 250 mL. Colocou-se em 

cada frasco cerca de 60 cm3 de grãos de sorgo vermelho e em seguida foi adicionada 

água destilada em volume suficiente para cobrir os grãos de sorgo (aproximadamente 

70 cm3). Após este período, os frascos contendo as sementes embebidas foram 

autoclavados duas vezes (20 minutos por autoclavagem) a 121ºC e 1 atm, com 

intervalo de 24 horas. Antes da segunda autoclavagem, o excesso de água de cada 

Erlenmeyer, quando necessário,  foi retirado. Após o resfriamento dos grãos de sorgo, 

em ambiente asséptico, cada frasco recebeu 15 discos, com 5mm de diâmetro, de meio 

BDA colonizado com o FSG em desenvolvimento por cerca de 10  dias, quando a 

colônia já começava a apresentar coloração azulada. Após adição dos discos 

colonizados, foram adicionados cerca de 5mL de água destilada e esterilizada em cada 

Erlenmeyer para promover melhor dispersão dos esporos e micélio e o umidecimento 

dos grãos de sorgo. Após estas etapas, os frascos foram incubados em BOD a 23±2ºC 

sem luminosidade ou à temperatura ambiente no laboratório com luminosidade natural 

e indireta. Para promover o crescimento uniforme do micélio do fungo dos grãos de 

sorgo e para manter os grãos soltos, os frascos foram agitados diariamente, ou de 

acordo com o necessário (figura 2). 
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2.2.2.3 Escala de notas foliares e radiculares da severidade do FSG 
 
Para avaliação e seleção dos genótipos quanto à reação ao FSG foi utilizada 

escala de notas, variando de 1 a 5 para severidade dos sintomas. 

A severidade dos sintomas foliares da doença foi avaliada com base na escala 

de notas utilizada por Fronza et al. (2004) (figura 3): 

 

1- Ausência de sintomas foliares visíveis;  

2- Leve desenvolvimento dos sintomas, com clorose em mosaico e deformação ou 

encarquilhamento dos folíolos;  

3- Moderado desenvolvimento dos sintomas, com clorose internerval e necrose na 

borda dos folíolos; 

4- Elevado desenvolvimento dos sintomas, com clorose e necrose internerval (até 50% 

da área foliar afetada por necrose);  

5- Severo desenvolvimento dos sintomas, com clorose e necrose internerval e/ou 

plantas mortas ou severa restrição no desenvolvimento das plantas (51 a 100% de 

área foliar afetada por necrose). 

 

 Os sintomas radiculares foram avaliados com base na severidade dos sintomas 

no sistema radicular (porcentagem da raiz principal atacada), de forma semelhante a 

utilizada por Wruck et al. (2006), os quais consideraram todo o sistema radicular, 

utilizando a escala a seguir (figura 4): 

 

1 -  Ausência de sintomas necróticos da PVR na raiz principal; 

2 - Em torno de 25% da raiz principal com sintomas da PVR; 

3 - Em torno de 50% da raiz principal com sintomas da PVR; 

4 - Em torno de 75% da raiz principal com sintomas da PVR; 

5 - 100% da raiz principal com sintomas da PVR. 

Notas intermediárias (com intervalo de 0,25) foram utilizadas para discriminar 

melhor a reação das plantas, pois é comum a ocorrência de níveis intermediários de 

infecção, sendo necessário o uso de subdivisões. 
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2.2.2.4 Preparo de solo e inoculação em vasos 
  
 O solo utilizado para o experimento em vasos foi previamente esterilizado com 

brometo de metila por 72h. 

Foram utilizados vasos de argila de 3L em cada qual foram feitas três covas, 

sendo que cada cova recebeu cinco grãos de sorgo colonizados com FSG, colocados à 

aproximadamente de 5cm de profundidade. Os grãos de sorgo foram cobertos por uma 

camada com cerca de 2cm de solo, sobre a qual foram colocadas as sementes de soja 

e, finalmente, a cova foi completada com solo. Dessa maneira, as sementes de sorgo 

colonizadas com o fungo ficaram situadas a cerca de 2cm abaixo das sementes de 

soja. 

 

2.2.2.5 Preparo de substrato para inoculação em bandejas de isopor 
 
No experimento conduzido em casa de vegetação, a inoculação do patógeno foi 

realizada através da metodologia do grão de sorgo infestado em bandejas de isopor de 

72 células (MEDEIROS, 2003). 

Foi utilizado o substrato Plantimax (para hortaliças) em volume suficiente para 

completar as células das bandejas (80cm3 cada célula). Em função do volume a ser 

utilizado de substrato, foram adicionados 2% de grãos de sorgo infestados com FSG; 

estes foram homogeneizados com o substrato em uma superfície de cimento 

previamente limpa. Após a homogeneização do substrato com o sorgo infestado, este 

foi colocado nas células das bandejas para se proceder à semeadura. 

 

2.2.2.6 Instalação e condução dos experimentos em casa de vegetação 
 

Os experimentos foram instalados em casa de vegetação com controle de 

temperatura, no Setor de Genética Aplicada às Espécies Autógamas do Departamento 

de Genética da ESALQ-USP, em Piracicaba (SP). 

Os experimentos foram instalados nas seguintes épocas: 

- 8 de maio de 2003: Progênies F3:2 do cruzamento IAC 4 x Conquista em vasos; 

- 13 de agosto de 2004: Experimento com cultivares em bandejas de isopor; 
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- 11 de maio de 2005: Progênies F3:2 do cruzamento IAC 4 x Conquista em 

bandejas de isopor. 

Para avaliação dos resultados, as análises estatísticas foram feitas utilizando os 

programas Genes (Cruz, 2006) e SAS (1999), e os dados foram transformados para (x 

+ 0,5)0,5 antes da análise de variância. 

 
2.2.2.6.1 Experimento com as progênies F3:2 do cruzamento IAC 4 x Conquista em 

vasos e bandejas de isopor 
 
 Foram avaliadas 88 progênies F3:2 do cruzamento IAC 4 x Conquista e as 

cultivares testemunhas Conquista, IAC 4, FT-Estrela e FT-Cristalina em vasos de barro 

de 3L (FRONZA, 2003) e em bandejas de isopor de 72 células (MEDEIROS, 2003), 

contendo terra com inóculo e substrato com inóculo, respectivamente. 
O experimento de vasos foi composto por quatro repetições, dispostas em blocos 

ao acaso, e a parcela experimental foi composta por um vaso contendo três plantas. Já 

na metodologia em bandejas foram utilizadas quatro repetições, dispostas em blocos ao 

acaso, sendo a parcela experimental constituída de três covas com uma planta cada.  

Após 35 dias da semeadura, as plantas foram cuidadosamente retiradas e as 

raízes lavadas com água e avaliadas segundo a escala descrita anteriormente.  

Após a avaliação dos sintomas radiculares de infecção no experimento de 

bandejas, foram coletadas as partes aérea e radicular, colocadas em sacos de papel e 

levadas até estufa com ventilação forçada de ar quente, permanecendo por 72h a 60ºC. 

Após a estabilização da umidade, as duas partes de cada genótipo foram pesadas em 

balança com precisão de milésimos de grama.  

Para análise conjunta dos ambientes, utilizou-se o modelo matemático a seguir: 

Yijk = m + Gi + Aj + GAij + Eijk

onde, 

Yijk: efeito geral da progênie  

 m: média 

Gi: efeito aleatório (população de plantas de um cruzamento) do genótipo 

Aj: efeito fixo do ambiente 

GAij: efeito aleatório da interação entre genótipo e ambiente 

Eijk: resíduo 
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Foram utilizadas progênies F3:2 do cruzamento entre IAC 4 x Conquista neste 

estudo, pois também havia interesse por parte desta pesquisa em explorar os 

resultados deste cruzamento. Isto porque um genitor (Conquista) é considerado padrão 

de resistência e o outro (IAC 4) é moderadamente resistente, e ambos apresentam 

marcadores microssatélites associados com seus genes de resistência, o que possibilita 

trabalhos futuros na identificação de genes e seleção assistida por marcadores 

moleculares, assim como auxilia na interpretação dos resultados obtidos nos estudos 

genéticos. 

 
2.2.2.6.2 Análise de repetibilidade 
 

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso com parcelas subdivididas no 

tempo, com seis repetições, sendo avaliado os genótipos Conquista (padrão de 

resistência), FT-Cristalina e FT-Estrela (padrões de suscetibilidade), IAC 4 e IAC-100. 

Para realização do experimento, utilizou-se o substrato Plantimax (para hortaliças). 

Como controle, utilizou-se o substrato com grãos de sorgo autoclavados (sem inóculo) 

para verificar se a decomposição dos grãos de sorgo afetaria as raízes das plantas de 

soja. 

  A inoculação do patógeno foi realizada através da metodologia dos grãos de 

sorgo infestados em bandejas de isopor de 72 células. 

Depois de instalado o experimento em 13 de agosto de 2004 e início do 

aparecimento dos sintomas foliares, as plantas foram avaliadas durante quatro 

semanas consecutivas (15, 22, 29 e 36 dias após semeadura). Na última avaliação 

também foram avaliados os sintomas nas raízes. 

As análises estatísticas e genéticas foram feitas por meio de análise de variância 

e estimativas de repetibilidade, utilizando-se o aplicativo computacional em genética e 

estatística Genes (CRUZ, 2006), e os dados foram transformados para (x + 0,5)0,5 antes 

da análise de variância. As estimativas de repetibilidade foram realizadas com base nos 

métodos de análise de variância e dos componentes principais obtidos das matrizes de 

covariâncias e de correlações, obedecendo ao seguinte modelo: 
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 ijiij gY εµ ++=  

 onde: 

 Yij: observação referente ao i-ésimo genótipo na j-ésima época; 

   µ: média geral 

   gi: efeito fixo do i-ésimo genótipo (cultivares) sob influência da época 

permanente (i = 1,2,3,...,p); 

   Єij: efeito da época temporária associada à j-ésima avaliação no i-ésimo 

genótipo (j = 1,2,3,...,ηi). 

 O coeficiente de repetibilidade foi obtido por meio da correlação entre as 

medidas repetidas em um mesmo indivíduo, cujas avaliações foram repetidas no tempo, 

conforme a fórmula abaixo: 
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onde: 

Yij e Yij’: são diferentes medidas de um mesmo indivíduo, em diferentes períodos ou 

tempo. 
2ˆ gσ : estimador de ambiente permanente confundido com os componentes genéticos de 

variância. 
2ˆ yσ : estimador do ambiente temporal. 

2σ̂ : erro experimental 

 
2.2.3  Experimentos de campo para avaliação da reação ao Fusarium solani f.sp. 

glycines 

 

Os experimentos de campo foram instalados em área naturalmente infectada, na 

Estação Experimental da COOPADAP (Cooperativa Agrícola do Alto do Paranaíba), em 

Rio Paranaíba-MG, localizada na latitude de 19°21’25” S e longitude 46°07’27” W, 

altitude de 1130 m, com clima Cwa, caracterizado como temperado suave 

Foi utilizado o delineamento experimental de blocos ao acaso, com seis 

repetições e a parcela experimental foi composta por uma fileira de 1m, com cerca de 



 

 

35
       

 
15 plantas, com espaçamento de 0,5m entre parcelas. As progênies foram avaliadas no 

estádio reprodutivo R5-R6 (FEHR e CAVINESS, 1977), sendo avaliadas as plantas de 

quatro repetições, pois as outras duas foram utilizadas apenas para a colheita de 

sementes.  

As progênies foram avaliadas quanto aos sintomas radiculares, conforme  a 

escala de notas descritas anteriormente. A avaliação dos sintomas radiculares foram 

feitas tomando-se, sequencialmente, 10 plantas por parcela e avaliando-se visualmente 

a área atacada da raiz principal. 

Para avaliação das raízes, utilizou-se enchadão para arrancar as plantas (com 

torrões de solo) e, imediatamente, procedeu-se à lavagem das raízes com auxílio de 

baldes com capacidade para 20L de água. 

As análises estatísticas foram feitas utilizando-se os programas computacionais 

Genes (CRUZ, 2006) e SAS (1999), e os dados foram transformados para (x + 0,5)0,5 

antes da análise de variância. 

 

2.2.3.1 Avaliação das progênies F3:2, F4:2 e F5:2 do cruzamento IAC 4 x Conquista 
em campo naturalmente infestado 

 
O material genético compreendeu 88 progênies do cruzamento entre IAC 4 x 

Conquista nas gerações F3:2, F4:2 e F5:2, além das quatro cultivares como testemunhas, 

sendo estas: Conquista (padrão de resistência), IAC 4 (moderadamente resistente), FT-

Cristalina e FT-Estrela (padrões de suscetibilidade). 

Os experimentos foram instalados em 15 de novembro de 2004, 30 de novembro 

de 2005 e 17 de novembro de 2006.  

 

2.2.3.1.1 Classificação das progênies F3:2, F4:2 e F5:2 do cruzamento IAC 4 x 
Conquista em função do grau de resistência a PVR 

 
 Em campo naturalmente infestado a PVR ocorre com diferentes pressões de 

inóculo na área, permitindo a ocorrência  de escapes (falsos resistentes). Por esta 

razão, procurou-se testar uma  metodologia,  pela qual somente são consideradas as 

plantas infectadas. 
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 Para tanto, é necessário que se tenha no experimento testemunhas como 

padrões de resistência (R), suscetibilidade (S) e reação intermediária (moderadamente 

resistente-MR e/ou moderadamente suscetível-MS). 

 Para classificação das progênies em R, MR, MS e S, utilizou-se as cultivares 

Conquista como padrão de resistência, FT-Cristalina e FT-Estrela como padrões de 

suscetibilidade e  IAC 4 como padrão moderadamente resistente.  

Para esta classificação, foram consideradas todas as plantas avaliadas nas 

quatros repetições. Para tanto, contou-se o número de plantas das quatro repetições 

com notas radiculares superiores ao valor estabelecido com base nas testemunhas em 

cada experimento. Depois de estabelecido este valor, fez-se a divisão das classes em 

R, MR, MS e S, para cada experimento, em função das testemunhas. 

 

2.2.3.2 Avaliação das progênies F7:2 do dialelo 5x5  
 

As progênies F2 do dialelo 5x5 selecionadas na casa de vegetação como sendo 

resistentes/tolerantes a PVR foram avançadas e selecionadas em campo para aos 

caracteres agronômicos até a geração F7:2 (item 2.2.1.4).  

As 100 progênies F7:2 do dialelo 5x5, selecionadas na safra 2005/06 para caracteres 

agronômicos, foram semeadas a campo na Estação Experimental da COOPADAP, em 

17/11/2006 em parcelas de 1m de comprimento e espaçamento de 0,5m no 

delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições. A cada 15 parcelas foi 

intercalada a testemunha suscetível FT-Cristalina para monitoramento da pressão de 

incóculo da área experimental. 

Para análise dos resultados foi feito o ajuste das médias, conforme item 2.2.3.4. 

 
2.2.3.3 Avaliação de  70 cultivares brasileiras para reação ao Fusarium solani f.sp. 

glycines em campo naturalmente infestado 
 
 Neste experimento avaliou-se a reação ao FSG de 70 cultivares de soja, com 

adaptabilidade às diferentes regiões agroecológias brasileiras. Como cultivares 

testemunhas foram utilizadas Conquista (padrão de resistência) e FT-Cristalina (padrão 

de suscetibilidade). As sementes das cultivares foram obtidas de várias instituições que 

trabalham com programas de melhoramento genético em soja. As 70 cultivares foram: 
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BRS 133, BRS 154, BRS 184, BRS 214, BRS 215, BRS Favorita RR, BRS Pétala, BRS 

Silvânia RR, BRS Valiosa RR, BRSGO Caiapônia, BRSGO Luziânia, BRSGO Santa 

Cruz, BRSMG 251 [Robusta], BRSMG 68 [Vencedora], BRSMG 750SRR, BRSMG 

751SRR, BRSMG 810C, BRSMG 850GRR, BRSMG Garantia, BRSMT Pintado, BRSMT 

Uirapuru, Carrera, CD 201, CD 208, CD 213 RR, CD 214 RR, CD 216, CD 217, CD 219 

RR, CS experimental 1 (COOPADAP), CS experimental 2, CS experimental 3, CS 

experimental 4, CS experimental 5, DM Vitória, Elite, Embrapa 48, Emgopa 313, 

Emgopa 316, FMT Arara Azul, FMT Kaiabi, FMT Tabarana, FMT Tucunaré, IAC 100, M 

7201 RR, M 7908 RR, M 8248 RR, M 8287 RR, M 8336 RR, M 8352 RR, M 8360 RR, M 

8384 RR, M 8527 RR, Monarca, M-SOY 5942, M-SOY 6101, M-SOY 7878 RR, M-SOY 

7979 RR, M-SOY 8001, M-SOY 8008 RR, M-SOY 8045 RR, M-SOY 8401, M-SOY 8585 

RR, M-SOY 8787 RR, M-SOY 9199 RR, Potenza, UFUS Impacta, UFVS 2002, UFVS 

2008 e UFVS 2009. 

Foi utilizado o delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições, sendo 

as parcelas constituídas de fileiras de 1m de comprimento, com cerca de 15 plantas, e 

espaçamento de 0,5m entre parcelas. A cada 15 parcelas foi intercalada a testemunha 

suscetível FT-Cristalina para monitoramento da pressão de incóculo da área 

experimental. Para análise dos resultados foi feito o ajuste das médias conforme item 

2.2.3.4.  

 

2.2.3.4 Ajuste das médias para os experimentos de PVR conduzidos em 
condições de campo na safra 2006/07 

 
As progênies foram avaliadas em campo infestado para reação ao FSG no 

estádio reprodutivo R5-R6 (RUPE, 1991). Para avaliação foi utilizada a escala de notas 

de sintomas na raiz principal, conforme descrito anteriormente (item 2.2.1.3). 

Nesta safra agrícola, foram conduzidos três experimentos em campo 

naturalmente infestado, na Estação Experimental da COOPADAP: 1) progênies F7:2 

provenientes do dialelo 5x5; 2) progênies F5:2 do cruzamento (Conquista x IAC 4) e 3) e 

70 cultivares brasileiras. 

Os experimentos foram instalados em delineamento experimental subdivididos 

em conjuntos experimentais com quatro repetições. A parcela experimental foi 

composta por uma fileira de 1m com espaçamento de 0,5m entre parcelas. 
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Neste ano agrícola, os experimentos de campo foram monitorados quanto à 

distribuição do FSG com o auxílio da testemunha suscetível FT-Cristalina, intercalada a 

cada 15 parcelas. 

 Para análise da reação dos genótipos ao FSG, as médias dos experimentos 

instalados nesta safra (2006/07) foram ajustadas em função das notas radiculares das 

testemunhas intercaladas a cada 15 parcelas, sendo assim monitorada a pressão do 

FSG na área experimental. Para o ajuste, a nota da segunda testemunha menos a da 

primeira testemunha, foi dividida pelo número de parcelas neste intervalo, ou seja: 

 

NA = (Nn+1 – Nn)/NP             (4) 

 

onde,  

 

“NA” é a nota de ajuste das parcelas, “N” é a nota radicular da testemunha suscetível, 

“NP” o número de parcelas do intervalo e “n” a posição da testemunha suscetível. 

Após calculo da NA, as notas das parcelas pertencentes a cada intervalo das 

testemunhas foram recalculadas de forma a reajustar as médias da seguinte forma:  

 

NAP1= (NA x 1) + P1             (5) 

NAP2=(NA x 2) + P2

  . 
 . 
 . 
NAPz=(NA x z) + Pz 

 

onde, “NAP” é a nota ajustada das parcelas, “NA” é a nota do ajuste, “P” a nota original 

da parcela e “z” é a posição da parcela em relação à testemunha 1. 

Com o ajuste das notas radiculares dos genótipos, foi possível avaliar as quatro 

repetições subdivididas em conjuntos, considerando-se apenas a média aritmética das 

respectivas notas radiculares. 
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2.2.4 Análise genética das progênies F3:2, F4:2 e F5:2 do cruzamento IAC 4 x 

Conquista 
 
 As notas de reação das plantas individuais a PVR dos genitores e das 88 

progênies, nas gerações F3:2 em casa de vegetação e campo, F4:2 em campo e F5:2 em 

campo, foram utilizados para a análise dos experimentos no delineamento de blocos ao 

acaso com informações dentro de parcelas, por meio do procedimento PROC GLM do 

programa SAS (1999), utilizando-se o seguinte modelo matemático: 

 

Yijk = m + Bi +Gj + (BG)ij + Pk(ij) 

onde: 

Yijk: observação no k-ésimo indivíduo, avaliado no j-ésimo genótipo do i-ésimo bloco 

m: média geral do ensaio 

Bi: efeito do bloco i 
Gj: efeito do genótipo j 

BGij: efeito da parcela ij (erro entre parcelas) 

Pk(ij): efeito do indivíduo k, do j-ésimo genótipo no i-ésimo bloco (erro dentro de 

parcelas) 

Com base nestas análises, feitas em separado para as 88 famílias e para cada 

genitor, foram obtidos os respectivos graus de liberdade, médias, variâncias totais e as 

variâncias entre e dentro de famílias e de genitores, para serem utilizados nas análises 

genéticas. Os dados foram transformados para (x + 0,5)0,5 antes da análise de 

variância. 

 

2.2.4.1 Componentes genéticos de médias 
 

 Foi utilizado um modelo genético simples, do tipo aditivo-dominante, envolvendo os 

seguintes componentes: média (m), efeitos gênicos aditivos [d] e efeitos gênicos de 

dominância [h] (tabela 1). Nesse modelo, “m” foi definido como a média da distribuição 

genotípica de todas as progênies , sem seleção, do cruzamento IAC 4 (P1) x Conquista 

(P2), ou o valor médio entre os genitores; [d] representou a soma algébrica dos efeitos 

gênicos aditivos de todos os “k” locos pelos quais P1 e P2 diferiram; e [h] representou a 

soma algébrica dos efeitos gênicos de dominância dos mesmos “k” locos. Os parâmetros 
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genéticos dos componentes de média foram estimados pelo teste conjunto de escala de 

Cavalli (1952), utilizando-se o programa Fortran (Toledo, 1991). Esse teste possibilitou 

também a avaliação da qualidade do ajuste do modelo genético, obtido por meio do teste 

qui-quadrado (χ2) de conformidade. O teste qui-quadrado foi efetuado com número de 

graus de liberdade igual ao número de gerações (por exemplo P1, P2 e F3:2) menos o 

número de parâmetros a serem estimados.  

 

Tabela 1.  Componentes genéticos aditivos e dominantes de média dos genitores e de 
suas gerações segregantes, segundo Mather & Jinks (1982) 

 
GERAÇÃO m [d] [h] 

P1 1 1 0 
P2 1 -1 0 
F3 1 0 1/4 
F4 1 0 1/8 
F5 1 0 1/16 

 
 
 Para as análises genéticas foi utilizado o método dos quadrados mínimos 

ponderados (“Weighted Least Squares - WLS”) para estimar os parâmetros genéticos, 

sendo necessário fornecer as médias e variâncias observadas de cada geração, os 

números de graus de liberdade, e as contribuições dos parâmetros de média para cada 

geração. 

 A qualidade do ajuste do modelo genético ("goodness of fit") foi feita por meio do 

teste de qui-quadrado, como descrito a seguir:  
 

χ2
(n-P)g.l.=      (6) i

n

i
ii wEO∑

=

−
1

2][

 

onde:   

 Oi = média observada da i-ésima população (na respectiva geração) 

 Ei = média esperada da i-ésima população 

 Wi = peso da i-ésima população 

 n = número de gerações 

 P = número de parâmetros do modelo genético  

 Quando algum parâmetro foi não-significativo, o mesmo foi eliminado do modelo e 

os componentes remanescentes foram novamente estimados e a qualidade do modelo 
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testada por um novo teste qui-quadrado. Caso o teste tenha sido não-significativo ao nível 

de 5% de probabilidade, o modelo não pode ser rejeitado, sendo considerado suficiente 

para explicar a variabilidade genética encontrada. Essa seqüência foi realizada para todos 

os conjuntos de gerações. 

  

2.2.4.2 Componentes genéticos e ambientais de variâncias 
 
 As gerações F3:2, F4:2 e F5:2 foram compostas por progênies, conduzidas no esquema 

de amostras (bulks) dentro de progênies derivadas de plantas F2,  e as análises de 

variâncias realizadas com elas foram constituídas por:  

 - Variância entre progênies, que possui como quadrado médio esperado (QME) a 

composição σ2
d + nσ2

e, onde σ2
d é o componente de variância dentro de progênies, n é a 

média harmônica do número de indivíduos dentro das progênies e σ2
e é o componente de 

variância entre progênies;   

 - Variância dentro de progênies, que possui como quadrado médio esperado (QMD) 

somente o componente σ2
d. 

               Essa análise foi realizada devido ao fato do método de derivação e condução 

das progênies amostradas (“bulks” dentro de progênies) não permitir a distinção das 

diversas variâncias dentro de grupos de progênies,  ficando estas incorporadas como 

variância dentro de progênies. 

 Os componentes de variância foram ajustados para o caráter nota radicular (NR), 

utilizando os dois conjuntos de gerações (genitores e geração considerada: F3:2, F4:2 ou 

F5:2). Inicialmente, foi testado um modelo incorporando componentes genéticos aditivos 

(representados por D), de dominância (H) e os efeitos ambientais (E) das variâncias 

dessas gerações para o modelo restrito. Na tabela 2 estão apresentados os componentes 

de variância genética aditiva, de dominância e de interação genótipo x  micro-ambiente 

dos genitores e das gerações segregantes. 

 Os componentes de variância das gerações estudadas foram estimados utilizando-

se o método dos quadrados mínimos ponderados, segundo o modelo proposto por 

Hayman (1960) e relatado por Mather & Jinks (1982). Esse método foi utilizado para todos 

os modelos ajustados. Da mesma forma que na análise dos componentes genéticos de 

médias, os cálculos foram realizados em programa Fortran (Toledo, 1991). Quando os 

parâmetros estimados revelaram-se não-significativos foram eliminados, e os 
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componentes remanescentes foram novamente estimados e o ajuste do modelo foi 

novamente testado. 

 Não havendo o ajuste do modelo genético envolvendo os componentes D, H, e E a 

essas gerações, foi adaptado outro modelo envolvendo a interação genótipo x micro-

ambiente, com a partição de E. O termo 'interação genótipo x micro-ambiente' citado está 

relacionado à interação diferenciada de cada genótipo com o ambiente ao qual foi 

submetido (Mather & Jinks, 1982), não havendo conotação com macro-ambientes 

contrastantes, como anos ou locais. Esse modelo foi aplicado depois de analisado o teste 

de escala (variância de P1 dividida pela variância de P2, e a seguir um teste F com n1 e n2 

graus de liberdade, respectivamente de P1 e P2) para detecção de interação genótipo x 

micro-ambiente. Nesse caso, os componentes E1 e E2 foram adaptados ao modelo, 

representando os erros de P1 e P2, respectivamente. 

 
Tabela 2-  Componentes de variância genética aditiva, de dominância e de interação   

genótipo x  micro-ambiente dos genitores e das gerações segregantes 
 
GERAÇÃO D (D1 + D2) H (H1 + H2) E1 E2

VP1 0 0 1 0 

VP2 0 0 0 1 

VF3e n*/2 + 1/4  n/16 + 1/8  1/2 1/2 

VF3d 1/4 1/8 1/2 1/2 

VF4e n/2 + 3/8  n/64 + 3/32  1/2 1/2 

VF4d 3/8 3/32 1/2 1/2 

VF5e n/2 + 7/16  n/128 + 7/64  1/2 1/2 

VF5d 7/16 7/64 1/2 1/2 
*n= média harmônica do número de plantas por parcela. 
 
 
 
2.2.4.3 Herdabilidade 
 
 A herdabilidade (h2) foi calculada no sentido restrito, com base na média de progênies 

(F3:2, F4:2 e F5:2) e de plantas individuais (F3:2, F4:2 e F5:2) , conforme as equações a seguir: 
 

 

média de progênies: 
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 Quando constatada a presença de ligação entre D1 e D2 no modelo, as equações 

foram as seguintes: 

 

média de progênies 
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plantas individuais: 
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onde: 

     D= são os efeitos de aditividade 

     E= são os efeitos de dominância 

 n= geração de endogamia 

 x= média harmônica do número de plantas por parcela 
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2.2.4.4 Cálculo do potencial genético 
 
 Com o objetivo de estimar o potencial genético do cruzamento estudado para 

gerar maior proporção de linhagens puras resistentes a PVR do que o genitor mais 

resistente (Conquista), utilizou-se a seguinte equação, conforme sugerido por Jinks e 

Pooni (1976) e Toledo (1987): 

 

^

^

D

mvrZ −
=      (11) 

 

onde, “v”r refere-se ao valor de referência (média do genitor mais resistente), “m” a média 

da população e “D” o valor da estimativa dos efeitos gênicos aditivos. 

 

  Quando constatada a presença de ligação entre D1 e D2 no modelo, a 

equação utilizada foi a seguinte: 

 

2
21

^

DD

mvrZ
+

−
=      (12) 

 

 

 Após estimado o valor de Z utilizou-se uma tabela de valores de Z para se obter 

o valor em porcentagem do potencial genético do cruzamento. O valor obtido representa o 

número de linhagens puras melhores que Conquista, a cada 100 linhagens selecionadas 

neste cruzamento. 

 
2.2.5 Análises de Estabilidade e Adaptabilidade 
 
2.2.5.1 Análise de estabilidade e adaptabilidade para as progênies do dialelo 5x5 

através da metodologia AMMI  
 
Com a metodologia AMMI, foi feita a comparação de estabilidade e 

adaptabilidade das 100 progênies (item 2.2.1.4) selecionadas na safra 2005/06. Nesta 
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análise foi considerado o desempenho destas 100 progênies nas safras 2002/03 

(ESALQ), 2003/04 (ESALQ, Areão e Anhembi) e 2004/05 (ESALQ, Areão e Anhembi) e 

2005/06 (ESALQ, Areão e Anhembi). As progênies foram avaliadas e selecionadas com 

relação a vários caracteres agronômicos, mas para a análise de estabilidade e 

adaptabilidade só foi considerada a produtividade de grãos (PG em t/ha).  

As análises de variância e demais análises foram realizadas utilizando-se os 

procedimentos GLM e IML do programa SAS (1999), e os dados foram transformados 

para (x + 0,5)0,5 antes da análise de variância. 

A análise AMMI foi realizada em duas etapas seqüenciais: 1a) os efeitos 

principais, na parte aditiva (média geral, efeitos de genótipos e ambientes), foram 

ajustados por análise de variância (ANAVA), resultando em um resíduo de não-

aditividade (interação GxE); 2a) a interação (parte multiplicativa do modelo) foi analisada 

pela Análise de Componentes Principais (ACP). O modelo geral usado foi de acordo 

com aquele apresentado por Duarte e Vencovsky (1999), segundo a equação a seguir:  

 

ijijjkikk

n

k
ji egYij εραγλµ ++∑+++=

=1
           (13) 

 

sendo: Yij: resposta média das repetições do i-ésimo genótipo no j-ésimo ambiente; µ: 

média do i-ésimo genótipo em todos os ambiente (média geral); gi: efeito principal do 

genótipo “i”; ej: efeito principal do ambiente “j”; ijε :erro experimental médio; i: variações 

de genótipos (i = 1, 2, 3,...,g); j: variações de ambientes (j = 1, 2, 3,...,e). 

Para definição do número de eixos a serem retidos a fim de explicar o padrão 

relacionado à interação, foram adotados os critérios propostos por Gauch e Zobel 

(1988), levando em consideração a proporção da soma de quadrados da interação 

 acumulada até o n-ésimo eixo: ( GxESQ )

xE              (14) 2
( )

1

/
n

k G
k

QMλ
=
∑

Dessa forma, o ponto de parada que determina a seleção do modelo de cada 

membro da progênie de modelos AMMI (AMMI0, AMMI1,..., AMMIn), foi obtido com 

base na significância dos testes FGollob, para os sucessivos termos da interação. Sendo 

assim, o ruído AMMI, reunindo os demais termos da SQGxE (não retidos no modelo 

selecionado), também pôde ser testado de maneira a assegurar o seu caráter 
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desprezível, pela significância dos testes FGollob (CORNELIUS et al., 1992; PIEPHO, 

1995). 

 
 

2.2.5.2 Simulação de análise de estabilidade e adaptabilidade para as progênies  
do cruzamento IAC 4 x Conquista por meio da metodologia de 
Annicchiarico 

 
Realizou-se a análise de estabilidade e adaptabilidade de Annicchiarico para as 

88 progênies em comum do cruzamento Conquista x IAC 4 e para as quatro cultivares 

testemunhas (Conquista, IAC 4, FT-Cristalina e FT-Estrela) avaliadas em campo 

infestado e casa de vegetação (ítens 2.2.3.6.1 e 2.2.2.6) para reação ao FSG, 

considerando as notas radiculares de infecção. 

Antes das análises de variância individuais foi efetuada uma análise exploratória 

dos dados para avaliar a presença de valores discrepantes e a necessidade de 

transformação dos dados, de forma semelhante a Oliveira e Corrêa-Ferreira (1998) e 

Fronza (2003). 

Para a utilização da metodologia de Annicchiarico, inicialmente, foi necessário 

inverter as notas radiculares para estudar o caráter, pois é uma metodologia utilizada 

para rendimento de grãos e que avalia o desempenho mais alto. Assim sendo, a nota 1 

(genótipos mais resistentes) passou a 5 e a nota 5 (genótipos mais suscetíveis) passou 

para 1. 

O método de Annicchiarico (1992) baseia-se na estimação de um índice de 

confiança ou índice de recomendação (ωi) para um genótipo mostrar comportamento 

relativamente superior (CRUZ e CARNEIRO, 2003). De maneira simplificada, nessa 

metodologia os valores absolutos da variável analisada são convertidos para valores 

em porcentagem relativa à média de cada ambiente e depois são calculados os desvios 

relativos de cada tratamento nos diversos ambientes. Posteriormente, a média e os 

desvio relativos são então utilizados no cálculo do índice de recomendação. Assim, 

quanto maior o índice de confiança, maior será a estabilidade e adaptabilidade do 

genótipo, traduzida na confiança da indicação da cultivar (SCHMILDT, 2000). 

 Cruz e Carneiro (2003) apresentaram uma derivação do método original, 

separando os ambientes em favoráveis e desfavoráveis, além da análise geral proposta 
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por Annicchiarico (1992), o que foi então utilizado no presente trabalho, conforme  

apresentado a seguir. 

 As médias relativas foram calculadas da seguinte forma: 

 

 

Zij: −

j

ij

Y

Y

.

100
            (15) 

 

onde, 

Yij: média do i-ésimo genótipo no jésimo ambiente; e 
−

Y ij: média do j-ésimo ambiente 

 

 

       = 
^

)(giµ a

Z
a

j
IJ∑

=1             (16) 

 
^

)(giµ : refere-se à média do genótipo, considerando todos os ambientes (“a” é o número 

de ambientes); 

 

^
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f

Z
f
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=1             (17) 

 : refere-se à média do genótipo, considerando apenas os ambientes favoráveis (“f” 

é o número de ambientes favoráveis); 
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 : refere-se à média do genótipo, considerando apenas os ambientes desfavoráveis 

(“d” é o número de ambientes desfavoráveis). 

^

)(diµ

 

 Os desvios relativos a serem obtidos foram os seguintes: 

)(

^

gziσ : refere-se ao desvio-padrão dos valores Zij do i-ésimo genótipo, considerando seu 

comportamento em todos os ambientes; 

)(

^

fziσ : refere-se ao desvio-padrão dos valores Zij do i-ésimo genótipo, considerando seu 

comportamento em ambientes favoráveis; 

 

)(

^

dziσ : refere-se ao desvio-padrão dos valores Zij do i-ésimo genótipo, considerando seu 

comportamento em ambientes desfavoráveis. 

 

 Então, o índice de recomendação foi assim calculado: 

ωi(g) =  - Z
^

)(giµ (1 – α) , )(

^

gziσ considerando todos os ambientes;

ωi(f) =  - Z
^

)( fiµ (1 – α) , )(

^

fziσ considerando ambientes favoráveis;

ωi(d) =  - Z
^

)(diµ (1 – α) , )(

^

dziσ considerando os ambientes desfavoráveis;

sendo Z(1 – α) = 0,2734, que corresponde ao valor da variável de distribuição z, para 

α=0,25. 

 A análise de variância conjunta, para a obtenção do número de graus de 

liberdade e do quadrado médio do resíduo a serem utilizados na metodologia de 

Annicchiarico (1992), foi realizada utilizando-se o programa SAS (1999) e, a análise de 

estabilidade e adaptabilidade, o programa Genes (CRUZ, 2006). Os dados foram 

transformados para (x + 0,5)0,5 antes da análise de variância. 

O modelo matemático utilizado na análise conjunta foi o seguinte, considerando-

se apenas o efeito de genótipos como fixo: 

Yijk = m + (B/A)jk + Gi +  Aj + GAij + Eijk, 

onde, 

Yijk: observação no k-ésimo bloco, avaliada no i-ésimo genótipo e j-ésimo ambiente 

 m: média geral 



 

 

49
       

 
(B/A)jk= efeito do bloco k dentro do ambiente j 

Gi: efeito do genótipo i  

Aj: efeito fixo  do ambiente j 

GAij: efeito aleatório da interação entre o genótipo i e o ambiente j 

Eijk: erro aleatório associado à observação ijk 

 

 
2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
2.3.1 Avaliação dos caracteres agronômicos das progênies derivadas do dialelo 
  
 Os resultados obtidos nas pesquisas realizadas com as gerações F4:2 a F7:2 

mostraram-se satisfatórios tanto do ponto de vista de reação a PVR quanto para 

caracteres agronômicos, especialmente produtividade de grãos. Os CV’s para as 

gerações F4:2, F5:2, F6:2 e F7:2 foram respectivamente, 20,3%, 23,7%, 14,3% e 13,6%. De 

maneira geral, as plantas apresentaram bom desenvolvimento e vigor durantes os 

vários anos de experimento, com exceção da safra 2005/06, na qual ocorreu um forte 

tufão na região e muitas parcelas tiveram as plantas acamadas em função do forte 

vento.  

Outra constatação que merece destaque, foi a ocorrência pela primeira vez da 

ferrugem asiática, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi na região de piracicaba, 

na safra 2003/04. Com o objetivo de se avaliar o potencial genético destas progênies 

quanto à resistência para esta doença, não foi feito o controle com fungicidas. Foram 

selecionadas, a partir deste experimento, progênies para formar uma nova população 

para resistência à ferrugem asiática. Estas progênies estão sendo pesquisadas no 

Setor de Genética Aplicada às Espécies Autógamas do Departamento de 

Genética/ESALQ-USP. 

 
2.3.1.1 Ganho com seleção das progênies do dialelo

 
O ganho com seleção (GS) para produtividade de grãos (PG), da safra 2002/03 

para 2003/04 foi de 20,17% (tabela 3). O alto GS obtido deve-se à forte seleção e à 

grande variabilidade genética inicial entre as progênies. 
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 Já o GS da safra 2003/04 para 2004/05 para PG foi de 2,04% (tabela 3). Este 

valor de GS bem inferior à seleção anterior, possivelmente pode ser explicado pelo fato 

das progênies estarem mais próximas em produtividade, pois sofreram uma forte 

seleção no ano anterior; além disso, pode ter ocorrido influência da ferrugem asiática, o 

que reduziu de forma geral a produtividade, pois não foi usado fungicida para controle 

da doença. 

 A estimativa de GS para PG  da safra 2004/05 para 2005/06 foi de 0,1%, 

(tabela 3). Conforme observado, o GS diminuiu com a endogamia e seleção, indicando 

que a partir da geração F5 deve-se abrir progênies novamente e realizar experimentos 

em maior número de locais e repetições para continuidade do programa de 

melhoramento. 

 

2.3.1.2  Estabilidade e adaptabilidade das progênies do dialelo para produtividade 
de grãos pela metodologia AMMI 

 

Pela análise de variância apresentada na tabela 4 para produtividade de grãos 

(PG) das progênies selecionadas dentro do subprograma para resistência ao FSG 

houve diferenças significativas entre os ambientes avaliados e ausência de significância 

entre as progênies. Dessa maneira, podem-se inferir que os ambientes foram 

diferentes, favorecendo ou não, em diferentes níveis, a expressão da característica 

avaliada. 

A média geral da produtividade de grãos foi 2.872 kg/ha, indicando além de boa 

média de produtividade, a presença de genótipos altamente produtivos, uma vez que 

esta média inclui as gerações F4:2 a F7:2. Porém, se analisada somente a geração F7:2, 

com maior endogamia que a geração F4:2, as médias de PG foram mais elevadas, 

devido à segregação existente nas gerações iniciais e, também, aos GS acumulados 

nos ciclos de seleção favoráveis a este caráter. 

O IPCA1 é o primeiro eixo de interação gerado pela análise AMMI, o qual contém 

a maior parte dos padrões; com o valor de 164,09 compreendeu proporcionalmente 

33,83% da SQGxE  (tabela 4), porcentagem esta semelhante à observada por Oliveira et 

al. (2003) e superior ao valor observado por Rocha et al. (2004). 

A decomposição dos eixos principais para PG na análise da interação GxE 

permitiu identificar os três primeiros eixos IPCAs como significativos (tabela 4), apesar 
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da interação per se não ter sido significativa. Este fato vem indicar que, os ruídos 

podem causar interpretações errôneas, encontrando-se dentro da variação observada 

entre os trabalhos de Vicente et al. (2004), Tarakanovas e Sprainaitis (2005), Campbell 

e Jones (2005) e Maia et al. (2006). Na análise de variância para produtividade de 

grãos não houve significância para a interação GxE, porém a análise AMMI conseguiu 

captar eixos significativos, confirmando o citado por Lavoranti et al. (2002) que, 

teoricamente, a análise AMMI apresenta como característica principal a captação da 

maior parte do padrão devido à interação nos primeiros eixos. Assim, o prosseguimento 

do estudo torna-se válido e possível, mesmo que seja observada ausência de 

significância da interação GxE. 

O primeiro eixo explicou apenas 25,87% da decomposição dos valores 

singulares (λk
2, o qual equivale à soma de quadrados relativa ao k-ésimo termo ou eixo 

de interação) da matriz de interação GxE (tabela 5). Obteve-se também 58,63% da 

decomposição de valores acumulados nos três primeiros eixos da interação e 70,82% 

até o quarto eixo. No trabalho de Borges et al. (2000) foram suficientes os três primeiros 

eixos da interação para explicar os efeitos da interação, e no trabalho de  Freire Filho et 

al. (2003), 61,25%. Desta forma, os resultados obtidos no presente trabalho estão 

próximos dos apresentados em trabalhos já realizados para o mesmo caráter (PG). 

Além disso, a principal vantagem de se acumular os padrões em poucos eixos, é a 

eliminação de ruídos que poderiam causar interpretação errada da interação existente, 

assim como de permitir que os graus de liberdade dos demais eixos possam compor o 

resíduo, aumentando com isso a precisão das análises. 

Trabalhando apenas com IPCA1 significativo, Ibañez et al. (2001), Silva et al. 

(2002), Rocha et al. (2004), Maranha (2005), Maia et al. (2006) e Oliveira et al. (2006) 

obtiveram variações para IPCA1 de 26% a 76% nas mais diversas espécies, enquanto 

que para soja este valor variou de 26% até 71%. Além disso, o resultado do presente 

trabalho encontra-se próximo ao de Rocha et al. (2004), com 25,87%,  seguindo a 

distribuição semelhante aos observados na literatura. 

Em estudos onde somente IPCA1 e IPCA2 foram significativos, contendo 

padrões e eliminando-se ruídos indesejáveis para a interpretação das interações, 

Pereira e Costa (1998), Borges et al. (2000), Rocha (2002), Guzman e Alejandro (2002), 

Freire Filho et al. (2003), Campbell e Jones (2005), foram obtidos valores para IPCA1 

compreendidos entre 23% a 46,2%, e para IPCA2 de 61% a 87%. Assim, os resultados 
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aqui observados deste trabalho foram menores tanto no IPCA1 (25,87%) como para 

IPCA2 (44,16%). 

Trabalhando com os três primeiros eixos, Morais et al. (2003); Freire Filho et al. 

(2005), Rodriguez–Péres et al. (2005), Tarakanovas e Ruzgas (2006), obtiveram 

valores entre 27,3 a 73,05% para IPCA1; 51,2 a 90,3% para IPCA2 e 68,8 a 100,0% 

para IPCA3. Os resultados desta pesquisa apresentaram valores inferiores nos três 

eixos, com 25,87% para IPCA1, 44,16% para IPCA2, e 58,63% para IPCA3, 

comparativamente aos valores citados nos trabalhos. Desta forma, com os três 

primeiros eixos foram captados apenas 58,63% do padrão, existindo padrões que estão 

distribuídos nos demais eixos, dificultando, em parte, a precisão das análises referentes 

às interações. Nas citações com apenas IPCA3, Bonelli et al. (2007) trabalhando com 

milho obtiveram 64,38%, sendo que o resultado da literatura foi superior ao desta 

pesquisa, com 58,63% (tabela 5). 

As progênies e locais mais estáveis são os pontos mais próximos do zero para 

IPCA1 (GUZMAN e ALEJANDRO, 2002) e para as duas coordenadas em conjunto 

(IPCA1 e IPCA2), segundo Duarte e Vencovsky (1999) e Lavoranti (2003). Para 

produtividade de grãos dos genótipos avaliados, o comportamento geral apresentado 

foi de estabilidade, com poucas exceções, sendo que as progênies com comportamento 

positivo devem ser melhor avaliadas, visando explorar ao máximo seu potencial 

genético. 

O comportamento geral dos genótipos, apresentado no gráfico 1, caracteriza 

baixas contribuições , principalmente no eixo da interação GxE, denotando estabilidade 

das progênies. Este caráter de produtividade de grãos apresenta uma dispersão maior 

nas médias do que a interação, sendo que o genótipo 3 (IAC 4 x Forrest) apresentou 

melhor desempenho, com maior contribuição para as médias, seguido pelos genótipos 

5 (IAC 4 x Conquista), 29 (Conquista x FT-Estrela) e 59 (Conquista x FT-Estrela). Os 

ambientes 1, 4, 8 e 9 (ESALQ 2002/03, Areão 2003/04, Anhembi 2005/06 e ESALQ 

2005/06, respectivamente) foram os mais estáveis, situando-se próximos a origem do 

eixo de interações. Em relação aos ambientes, o mais estável foi o ambiente 1 (ESALQ 

2002/03), seguido pelo 2 (Anhembi 2003/04) e 4 (Areão 2003/04), e os ambientes 8 e 9 

(Anhembi 2005/06 e ESALQ 2005/06, respectivamente) contribuíram para médias 

baixas. O ambiente 5 (Anhembi 2004/05) foi considerado o mais favorável para seleção 
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de genótipos sob intensa pressão de inóculo de ferrugem, pois nesta safra não houve 

controle da doença em campo, possibilitando seleção de genótipos superiores.  

Considerando-se a distribuição ao longos dos eixos, os genótipos 14 (FT-

Cristalina x FT-Estrela), 20 (Conquista x Forrest) e 51 (IAC 4 x FT-Estrela) se 

destacaram, com menores efeitos principais aditivos e maiores efeitos multiplicativos de 

interação GxE, representando materiais específicos para cada ambiente. Os genótipos 

3 (IAC 4 x Forrest), 5 (IAC 4 x Conquista) , 18 (IAC 4 x FT-Estrela), 24 (FT-Cristalina x 

Forrest), 59 (Conquista x FT-Estrela), 62 (FT-Cristalina x Conquista) e 63 (FT-Cristalina 

x FT-Estrela), com menores interações e maiores efeitos principais aditivos 

representam materiais de adaptabilidade ampla, sofrendo menores interações GxE 

(gráfico 1). No gráfico 2 observa-se que os genótipos 7 (IAC 4 x FT-Estrela), 14 (FT-

Cristalina x FT-Estrela), 34 (FT-Cristalina x Conquista), 44 (Conquista x FT-Estrela) e 82 

(FT-Cristalina x Conquista), apresentaram maiores contribuições positivas para as 

médias e interações, enquanto que os genótipos 16 (Conquista x FT-Estrela) e 93 

(Conquista x FT-Estrela) tiveram as maiores contribuições para médias e interações 

negativas. 

O ambiente 10 (Areão 2005/06) foi o que apresentou maior contribuição para 

médias e também para interações GxE positivas, enquanto o ambiente 6 (ESALQ 

2004/05) apresentou a maior contribuição negativa, principalmente para as médias, 

possivelmente devido ao ataque agressivo da ferrugem asiática e ao não controle 

estratégico. O ambiente 8 (Anhembi 2005/06) também contribuiu para interação 

negativa. Os ambientes mais estáveis foram o 4 (Areão 2003/04), e 7 (Areão 2004/05), 

que representam as médias dos demais ambientes devido às condições ambientais 

favoráveis oferecidas nestes ambientes. Em contrapartida, espera-se que ocorra 

aumento da estabilidade, conforme as progênies avancem para endogamia, mais 

estável estas sejam. Os ambientes 5, 6, 8 e 10 (Anhembi 2004/05, ESALQ 2004/05, 

Anhembi 2005/06 e Areão 2005/06, respectivamente) contribuíram de forma marcante 

para as interações e de forma mais intensa que os genótipos (gráfico 2). 

Em relação aos diferentes ambientes, nas combinações locais x anos, tem-se 

que no biplot Médias vs. IPCA1 a distribuição baseou-se fundamentalmente nos efeitos 

dos anos, pois os diferentes locais dentro do mesmo ano apresentaram tendência de se 

agruparem e contribuírem em menor intensidade (agruparam-se os ambientes 2, 3 e 4; 

ambientes 5, 6 e 7; e ambientes 8, 9 e 10). Observa-se também a contribuição das 



 

 

54
       

 
duas primeiras safras agrícolas (2003/04 e 2004/05, pertencentes aos ambientes 2, 3, 

4; 5, 6 e 7, respectivamente) para as médias positivas, mas, também contribuíram para 

interações negativas. Este comportamento também foi confirmado pelo biplot IPCA1 vs. 

IPCA2, não alterando de forma expressiva a disposição geral dos ambientes. Os dois 

gráficos demonstraram que o padrão captado no primeiro eixo representou a maior 

parte da interação existente, e que o segundo não contém informações relevantes para 

a interação. Isto diverge dos resultados obtidos por Rocha et al. (2004) e Maia et al. 

(2006), onde os locais se destacaram. 

Neste tipo de análise, quando a adaptabilidade aparente no gráfico de Médias vs. 

IPCA1 não é confirmada analisando IPCA1 vs. IPCA2, é sugerida a ocorrência da 

simplificação de um conjunto multidimensional de dados num espaço de dimensão mais 

reduzido. Esta discordância é comum nos casos em que resta uma razoável 

variabilidade no sentido dos eixos desconsiderados na representação (DUARTE e 

VENCOVSKY, 1999), confirmando, portanto, que o segundo eixo contém informações 

relevantes para a interação GxE que não são resíduos. Ao contrário, quando o 

comportamento no gráfico de Médias vs. IPCA1 é comparativamente similar em IPCA1 

vs. IPCA2, tem-se que o primeiro eixo capturou muito do padrão neste eixo 

(LAVORANTI et al., 2001). Um exemplo interessante foi obtido por Maia et al. (2006) 

com apenas 39,85% da SQGxE explicada pelo primeiro eixo, o qual conseguiu capturar 

grande parte estrutural devido à interação GxE. Os resultados obtidos no presente 

trabalho demonstram que o comportamento foi semelhante ao citado por Lavoranti et al. 

(2001) e Maia et al. (2006). 

Convém lembrar que o estudo detalhado de genótipos é importante por poder 

elevar a produtividade em ambientes desfavoráveis (GUZMAN e ALEJANDRO, 2002). 

Neste caso, a seleção recai sobre os materiais com maior interação positiva para estas 

condições, devendo-se considerar não apenas a interação, mas também aqueles que 

apresentem produtividade média adequada, o que pode ser visto nos gráficos 1 e 2. 

Para o caráter produtividade de grãos, o comportamento geral dos genótipos 

foi de estabilidade, com algumas exceções, demonstrando, no geral, baixa interação 

com os ambientes. Este resultado foi semelhante ao observado por Rocha et al. (2004), 

que observaram as linhagens apresentando desempenhos similares para a interação 

(variação homogênea no efeito multiplicativo no sentido vertical) e o efeito ambiental 

mais variável, mostrando que a interação locais x ano foi mais forte. 
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A disposição dos dados nos biplots possibilitou uma interpretação relativamente 

fácil e rápida do comportamento existente, semelhante ao citado por Lavoranti et al. 

(2002), mostrando que a metodologia AMMI foi eficiente no estudo de adaptabilidade e 

estabilidade dos genótipos avaliados. Neste sentido, de forma resumida, concluí-se que 

os melhores genótipos em termos de contribuições positivas para as médias, com 

menor interação, foram os identificados como 3, 5, 18, 24, 29, 59, 62 e 63. Estes 

genótipos são pertencentes respectivamente aos cruzamentos IAC 4 x Forrest, IAC 4 x 

Conquista, IAC 4 x FT-Estrela, FT-Cristalina x Forrest, Conquista x FT-Estrela, 

Conquista x FT-Estrela, FT-Cristalina x Conquista e FT-Cristalina x FT-Estrela. Já, os 

genótipos com contribuições positivas tanto para as médias quanto para as interações, 

foram, 7, 14, 34, 44 e 82, pertencentes respectivamente aos cruzamentos IAC 4 x FT-

Estrela, FT-Cristalina x FT-Estrela, FT-Cristalina x Conquista, Conquista x FT-Estrela e 

FT-Cristalina x Conquista. Os ambientes mais estáveis  foram 1, 4, 8 e 9 e o mais 

favorável para produtividade foi o 10 (Areão 2005/06) com contribuições positivas para 

as médias de produtividade e para a interação. Uma atenção especial deve ser dada às 

cultivares Conquista e FT-Estrela, pois se destacaram como genitores de várias 

progênies selecionadas e seu cruzamento também foi destaque quando da avaliação 

para FSG. 

 

2.3.2 Avaliação dos genótipos quanto a reação ao FSG em casa de vegetação 
 
2.3.2.1 Avaliação em casa de vegetação com diferentes metodologias de 

inoculação 
 

 A infecção das plantas em bandejas (figura 5 A) foi mais eficiente que em vasos 

(figura 5 B), conforme indicado pelo F altamente significativo (1%), comprovando a 

diferença entres as metodologias (tabela 6). A média das notas radiculares em 

bandejas e vasos foram, respectivamente, 2,07 e 1,24. Porém, é necessário ressaltar 

que os dois experimentos foram conduzidos em épocas diferentes e que as condições 

ambientais, assim como diferenças relacionadas ao inóculo, também podem ter 

contribuído para estas diferenças. Em bandejas, as plantas apresentaram menor 

desenvolvimento e vigor quando comparadas com as plantas em vasos, além de 

apresentarem área de infecção das raízes maior. Os valores de herdabilidade para este 



 

 

56
       

 
caráter em bandejas e vasos foram respectivamente 0,4% e 7,8%. Valores de 

herdabilidade de 0% a 40% para sintomas foliares da PVR foram encontrados por 

Klingelfuss (2003). 

 Em ambos os experimentos a correlação entre blocos (repetições) foi 

praticamente nula. Isto explica, em parte, a não significância entre as progênies, e 

também confirma as dificuldades encontradas por Fronza (2003), que mostrou a falta de 

uniformidade entre o período da manhã e da tarde na incidência solar e variação de 

temperatura dentro da casa de vegetação. Porém, por se tratar de progênies F3:2  e 

terem sido avaliadas poucas plantas por bloco, a variância genética entre blocos 

também deve ter contribuído bastante para a falta de correlação entre eles. Neste 

experimento, observou-se que houve diferença de incidência solar durante o período da 

manhã e tarde, o que pode também ter influenciado diretamente nos resultados, 

contribuindo para a falta de correlação entre blocos.  

Em vaso não foi possível reproduzir os sintomas foliares típicos da PVR, 

constatando-se apenas leve infecção radicular, com apenas algumas lesões nas raízes 

infectadas, além das plantas se desenvolverem normalmente e se apresentarem 

vigorosas. Isto pode estar associado ao grande volume de solo no vaso sem inóculo, 

uma vez que só há pressão de inóculo logo abaixo da raiz principal, possibilitando o 

desenvolvimento das raízes secundárias sem a presença do patógeno. Já em 

bandejas, este escape das raízes não ocorre, pois além da cova ter espaço reduzido 

(80cm3), o inóculo é homogeneizado com o substrato antes da semeadura, de modo 

que os esporos estão espalhados por toda a área do substrato, assegurando o 

desenvolvimento das raízes na presença do fungo. No entanto, apesar da ocorrência 

satisfatória de sintomas radiculares, as plantas cultivadas em bandejas apresentaram 

poucos sintomas foliares. Como o objetivo deste experimento era avaliar os sintomas 

radiculares, não houve a necessidade de esperar o forte desenvolvimento dos sintomas 

foliares, além de que o crescimento prolongado das plantas nas bandejas induz ao 

acamamento. 

Pela observação dos dados, infere-se que para a avaliação de genótipos 

resistentes ao Fusarium solani f.sp. glycines (FSG) em casa de vegetação, a eficiência 

de seleção em bandejas foi maior que em vasos; além de ter como  vantagem o fato de 

que o espaço ocupado por bandejas é bem menor que o de vasos, o que possibilita a 
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avaliação de mais plantas por unidade de área da casa de vegetação. Outro ponto 

favorável é a facilidade em avaliar e conduzir o experimento em bandejas de isopor. 

 

2.3.2.2 Análise de Repetibilidade  
 

Durante o experimento, a temperatura foi monitorada diariamente anotando-se 

os dados das temperaturas máximas e mínimas. A temperatura mínima no período foi 

de 15,5ºC e a máxima de 28,5ºC, com uma média de 17,7ºC pela manhã e 23,8ºC à 

tarde. Este ambiente controlado, propiciou o desenvolvimento do FSG e dos sintomas 

em todas as cultivares. 

Não foram detectadas diferenças significativas entre as cultivares avaliadas 

(tabela 7). A interação genótipos x avaliações também não apresentou diferenças 

significativas, indicando que os genótipos se comportaram da mesma forma nas 

diferentes épocas de avaliação. Porém, entre as diferentes avaliações (semanas) 

observou-se diferenças significativas, sendo que a média da primeira avaliação (15 dias 

após a emergência) foi significativamente inferior às avaliações posteriores  (tabela 8). 

Estas diferenças entre as avaliações podem ser explicadas pelo progresso na 

severidade dos sintomas foliares da PVR, da primeira para as demais avaliações. 

Conforme observado, os sintomas tendem a evoluir com o tempo, no entanto, a média 

de infecção reduziu da terceira para a quarta avaliação. Isto pode ser explicado pela 

evolução da doença, fazendo com que os primeiros folíolos que apresentaram sintomas 

caissem por senescência, não podendo ser avaliados na semana seguinte; e os novos 

folíolos infectados muitas vezes não apresentava sintomas elevados da doença, 

fazendo com que a planta recebesse notas menores do que na avaliação anterior. 

Mesmo com a perda dos primeiros folíolos, estatisticamente, as médias gerais das 

cultivares foram semelhantes (tabela 8). 

 Este estudo foi realizado com base em diferentes metodologias disponíveis 

para análise de repetibilidade. De acordo com as quatro metodologias testadas (tabela 

9), o uso de repetibilidade para estimar o número de avaliações para reação das 

plantas de soja ao FSG causador da podridão vermelha das raízes, dependeu da 

magnitude do coeficiente de determinação (R2) entre as notas de sintomas foliares e 

avaliações ao longo do ciclo. Quando o R2 estimado variou entre 0,85 e 0,90, apenas 

uma avaliação seria suficiente para predizer a reação da planta ao FSG. Com R2=0,95 
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duas ou três avaliações seriam necessárias. Por outro lado, para um elevado nível de 

confiança (R2= 0,99) seriam necessárias de oito a 16 avaliações, dependendo da 

metodologia escolhida para repetibilidade (tabela 9). Pela análise gráfica, a 

estabilização ocorreu com quatro avaliações e R2 variando de 0,86 a 0,93 para as 

quatros metodologias testadas. 

Segundo Carvalho e Cruz (2003) e Falconer e Mackay (1996), isto ocorre porque 

a variação dentro de medidas de genótipo não é causada apenas pelo ambiente 

temporário, mas também pela variação adicional proveniente da interação genótipo x 

ambiente. Esta variância adicional poderá ser suficiente para neutralizar a redução da 

variância causada pelo ambiente temporário e, por conseqüência, neutralizar o 

aumento na previsão da influência sobre o valor real do genótipo, que se constitui na 

principal vantagem a ser extraída em casos de medições múltiplas. 

Neto et al. (2004) utilizaram esta metodologia para predizer a quantidade de 

avaliações necessárias para se avaliar as características do bacurizeiro (Platonia 

insignis) (Mart.) e selecionar plantas superiores, indicando seu potencial no estudo da 

repetibilidade. Para as análises realizadas através do método de componentes 

principais baseados em covariâncias, Cardoso (2006), avaliando o número mínimo de 

colheitas em pepino híbrido (Cucumis sativus), concluiu que menos de nove colheitas 

foram suficientes para analisar as diferenças de produtividade entre os diferentes 

híbridos. Silva et al. (2006) avaliando a reação da soja ao oídio (Microsphaera diffusa), 

concluíram que 3 a 4 avaliações são suficientes para discriminar o nível de resistência 

das plantas a esta doença. 

 Contudo, para diferentes níveis de exigência do R2, pode-se aumentar ou 

diminuir os números de avaliações do caráter de interesse, conforme demonstrado na 

tabela 9. Shimoya et al. (2002) selecionaram genótipos superiores de capim elefante 

com quatro avaliações e um coeficiente de determinação de 0,80. No entanto o mesmo 

autor afirma que na hipótese de haver disponibilidade de recursos e mão-de-obra para 

mais três avaliações, seria possível selecionar genótipos superiores com um coeficiente 

de determinação de 0,90. 

Com base nestes resultados, há possibilidade de classificação e seleção de 

genótipos com resistência ao FSG, com no máximo quatro avaliações consecutivas dos 

sintomas foliares. Contudo, pelos resultados obtidos, poderia se inferir que uma única 
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avaliação seria suficiente para caracterizar os genótipos e discriminar as suas reações 

ao FSG.  

Portanto, há possibilidade de selecionar genótipos superiores, por meio da 

avaliação foliar dos sintomas da PVR, com poucas avaliações (1 a 4) e um bom nível de 

confiança (R2). Assim, pelos resultados obtidos, somente uma avaliação dos sintomas 

foliares, realizada entre os 20 e 30 dias após a emergência, já seria o suficiente para 

permitir uma pré-seleção com segurança razoável dos genótipos quanto a reação à 

PVR. 

  

 

2.3.3  Avaliações para reação ao Fusarium solani f.sp glycines em campo 
naturalmente infestado 

 
 
2.3.3.1  Análise genética das progênies F3:2 (casa de vegetação e campo), F4:2 e 

F5:2 do cruzamento IAC 4 x Conquista 
 
2.3.3.1.1 Análise genética da geração F3:2 em casa de vegetação 

 

 Na geração F3:2 em casa de vegetação foram avaliadas 1.580 plantas das 88 

progênies e 17 plantas de cada genitor conforme tabela 10, com média harmônica de 

2,9831 plantas por parcela de cada progênie. 

 A nota radicular de infecção (NR) de IAC 4 foi 2,18 e de Conquista 2,0, ou seja, 

muito próximas; porém, a média das NR das progênies F3:2 (2,07) ficou compreendida 

no intervalo dos genitores (tabela 10). A variância dentro de IAC 4 também foi maior 

que dentro de Conquista, correspondendo ao dobro desta. Porém, o teste F não foi 

significativo (P= 0,1796) para o efeito da interação genótipo x micro-ambiente, ou seja, 

a variância ambiental dentro das parcelas de IAC 4 ainda pode ser considerada 

semelhante a de Conquista, demonstrando que a distribuição do inóculo nas bandejas 

apresentou boa uniformidade e que os dois genitores responderam de forma 

semelhante à quantidade de inóculo utilizada. Por outro lado, a variância dentro de IAC 

4 foi tão grande que foi maior do que a variância total da F3:2. Isto demonstra a grande 

instabilidade de comportamento de IAC 4, já relatada por Fronza (2003), e também 
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indica a possibilidade de ocorrência de escapes, cujo efeito sobre a variância é mais 

pronunciado nos genótipos mais suscetíveis. O comportamento instável de 

determinadas cultivares quanto à reação a PVR, em diferentes ambientes, também é 

comentado por outros autores (RUPE et al., 1991; NJITI et al., 1996). 

 Na análise de componentes genéticos de médias não se detectaram efeitos 

genéticos de aditividade e nem de dominância (tabela 11). Esse fato pode ser explicado 

pela maior pressão de inóculo e pela proximidade entre as médias dos genitores. Esta 

maior pressão de inóculo pode ter mascarado a expressão dos genótipos mais 

resistentes, dificultando a discriminação das progênies, elevando as NRs a tal ponto de 

quase não haver diferença significativa entre as progênies (P= 0,0415), e quase 

inviabilizando a análise genética dos dados. 

 Na análise de componentes genéticos de variância, a princípio, detectou-se 

apenas efeito de ambiente (tabela 12).  Porém, pela suspeita de haver ligação gênica 

entre locos , efetuou-se nova análise genética, considerando esses componentes de 

variância (D1, D2, para efeitos gênicos aditivos, e H1 e H2 para efeitos de dominância, 

como sugerido por Jinks e Pooni, 1982). Desta forma, a probabilidade de aceitar o novo 

modelo genético foi maior, mas, não houve efeito significativo de D2, H1 e H2 e, 

embora, a presença de D1 no modelo tenha melhorado a sua aceitação (P= 0,0818), o 

seu valor estimado não diferiu estatisticamente de zero. Desta forma, não foi possível 

detectar efeitos genéticos, mantendo-se apenas o efeito de ambiente no modelo, de 

maneira semelhante à análise de componentes genéticos de médias. Assim, as 

diferenças entre as progênies foram devidas apenas ao efeito de ambiente, não se 

conseguindo detectar efeitos genéticos com a pressão de inóculo utilizada, a qual, com 

certeza, foi bem maior do que a observada nos experimentos de campo. 

 Como não foram detectados efeitos genéticos, não foi possível obter as 

estimativas de herdabilidade e nem calcular o potencial genético do cruzamento para 

gerar linhagens puras mais resistentes que Conquista. 
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2.3.3.1.2 Análise genética da geração F3:2 em campo 
 
 Na geração F3:2 avaliada em campo foram analisadas 2.772 plantas de 88 

progênies e 27 e 32 plantas, respectivamente, dos genitores IAC 4 e Conquista 

conforme tabela 10, com média harmônica de 7,6704 plantas por parcela em cada 

progênie. 

 A NR de IAC 4 foi 1,47 e de Conquista 1,41, ficando estas muito próximas. Já a 

média das progênies F3:2 (1,61) transgrediu a NR do genitor menos resistente (tabela 

10), o que demonstra que há efeito de dominância no sentido da suscetibilidade. O 

posicionamento da média das progênies F3:2 fora dos limites dos genitores pode indicar 

sobredominância ou dominância completa ou parcial na presença de dispersão gênica 

nos genitores. Fronza (2003), trabalhando com a geração F2 e avaliando os sintomas 

foliares, também constatou a presença de dominância e, inclusive, de sobredominância, 

no controle genético da reação a PVR. Segundo o autor, apesar de também constatar a 

presença de efeitos gênicos aditivos, os efeitos de dominância foram predominantes. A 

variância dentro de IAC 4 também foi maior (3,5 vezes) que a dentro de Conquista, 

conforme já observado na análise em casa de vegetação. O teste F foi altamente 

significativo (P=0,003) para o efeito da interação genótipo x micro-ambiente. Desta 

forma, a variância ambiental dentro das parcelas de IAC 4 foi diferente de Conquista, 

demonstrando que a distribuição do inóculo no campo não é uniforme, e que as 

respostas de Conquista e IAC 4 são diferenciadas em relação à concentração do 

inóculo, conforme já relatado por Fronza (2003). Assim, foi necessária a estimação dos 

efeitos de micro-ambientes E1 e E2, respectivamente para IAC 4 e Conquista, no ajuste 

do modelo genético. 

 Na análise de componentes genéticos de médias detectaram-se efeitos gênicos 

apenas de dominância (tabela 11). O efeito de aditividade não foi detectado nesta 

análise, pois, possivelmente, diferentes genes de resistência estão dispersos entre os 

genitores. 

 Na análise de componentes de variância, detectou-se significância dos efeitos 

gênicos aditivos e dos micro-ambientes E1 e E2, mas o modelo não foi suficiente para 

explicar toda a variação observada, visto que o teste qui-quadrado foi altamente 

significativo (P= 0,0074). Assim, pela suspeita de haver ligação gênica, foi composto um 

modelo com efeitos gênicos aditivos (D1 e D2) e de dominância (H1 e H2) entre genes 
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ligados e efetuou-se nova análise genética, considerando esses componentes. Desta 

forma, constatou-se que quatro parâmetros estimados (D1, H2, E1 e E2) foram 

altamente significativos e dois (D2 e H1) não diferiram significativamente de zero 

(Tabela 12). Porém, por causa do número de parâmetros componentes do novo 

modelo, não se dispôs de graus de liberdade para verificar a qualidade do ajuste deste 

modelo. A ausência de D2 pode ser explicada pela quebra das ligações ocorridas pelo 

ciclo de recombinação quando da autofecundação de F2 para F3, pois, diferente de D1, 

o qual reflete apenas a recombinação de F1 para F2, D2 reflete as recombinações de F1 

para F2 e de F2 para F3. Já a significância de H2 refletiu a dominância direcional já 

observada quando da análise dos componentes genéticos de médias. 

 Com relação às estimativas de herdabilidade no sentido restrito, estas foram de 

63,40 e 18,42%, respectivamente, com base na média de progênies e plantas 

individuais. Considerando-se estes valores, em F3 já seria possível fazer a seleção de 

progênies mais resistentes, mas não a seleção de plantas individuais. Porém, pelo fato 

de serem detectados efeitos gênicos de dominância significativos na análise de 

componentes genéticos de médias, seria mais prudente o avanço de geração para 

haver a diminuição destes efeitos e aumento dos efeitos gênicos aditivos, para maior 

sucesso na seleção. 

 Como foram detectados efeitos gênicos aditivos pela análise de componentes 

de variâncias, foi possível calcular o potencial genético desta população para se obter 

linhagens puras mais resistentes que Conquista. O valor calculado foi de apenas 

1,99%, o que corresponde a duas linhagens mais resistentes que a cultivar Conquista, 

a cada 100 selecionadas em geração avançada de endogamia; evidenciando que deve-

se avançar as progênies e não fazer seleção em F3. 

 

2.3.3.1.3 Análise genética da geração F4:2 em campo 
 

Na F4:2 avaliada em campo foram analisadas 2.591 plantas de 88 progênies e 32 

plantas  dos genitores IAC 4 e Conquista conforme tabela 10, com média harmônica de 

6,5813 plantas por parcela em cada progênie. 

 A NR de IAC 4 foi 1,79 e de Conquista 1,67, ficando estas muito próximas, 

semelhantemente ao obtido nas gerações F3:2 em casa de vegetação e campo. Já a 

média das progênies F4:2 (1,76) ficou compreendida no intervalo dos genitores (tabela 
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10), mas bem próxima do genitor menos resistente (IAC 4), indicando diminuição de 

efeito de dominância da suscetibilidade. Com base neste resultado, infere-se que o 

posicionamento da média da geração F3:2 em relação aos genitores foi devido à 

presença de dominância parcial e à dispersão dos genes nos genitores. A variância 

dentro de IAC 4 também foi maior (4,4 vezes) que a dentro de Conquista, conforme já 

observado na análise de F3:2 em casa de vegetação e campo. O teste F foi altamente 

significativo (P= 0,0002) para o efeito da interação genótipo x micro-ambiente, ou seja, 

a variância ambiental dentro das parcelas de IAC 4 foi diferente de Conquista.  
Na análise de componentes genéticos de médias não foram detectados efeitos 

genéticos, sugerindo dispersão dos genes nos genitores e a diminuição dos efeitos de 

dominância com o aumento da homozigose (tabela 11).  

 Já na análise de componentes de variância, detectou-se significância dos 

efeitos gênicos aditivos (D) e dos micro-ambientes E1 e E2, mas o modelo não foi 

suficiente para explicar toda a variação observada, visto que o teste qui-quadrado foi 

altamente significativo (P= 0,0008). Assim, pelo fato de haver ligação entre genes 

expressando efeitos aditivos (presença de D1 no modelo da geração F3:2 avaliada no 

campo), efetuou-se nova análise genética, semelhantemente ao procedimentos 

realizados em F3:2 campo, considerando os componentes D1, D2, H1 e H2. Desta vez, 

o novo modelo genético foi adequado para explicar a variação existente (P= 0,9195 

para o teste qui-quadrado), mas, as estimativas de D2, H1 e H2 não diferiram 

estatisticamente de zero. Então, somente a presença de D1 no modelo foi suficiente 

para explicar a variação observada (tabela 12). A ausência de D2 no modelo indica a 

possibilidade de ter ocorrido recombinações durante as autofecundações de F2 para F3 

e de F3 para F4, as quais poderiam ser responsáveis pela quebra de ligação entre os 

genes. A presença de genes dispersos nos genitores ([d] não diferente de zero) com 

ligação gênica entre genes associados (D1>D2) sugere que a configuração genética 

dos genitores deveria ser, por exemplo, P1= AABBCCddeeffgghh... e P2= 

aabbccDDeeffGGHH.... Indicação dessa distribuição gênica nos genitores foi obtida por 

Fronza (2003), com base na análise molecular destas duas cultivares com marcadores 

microssatélites associados a genes de resistência que influenciam na manifestação dos 

sintomas foliares. Por outro lado, a ausência do componente H2 no modelo indica que 

os efeitos de dominância foram reduzidos pelo avanço do número de gerações de 

autofecundação de F3 para F4. 
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 Com relação às estimativas de herdabilidade no sentido restrito, estas foram de 

70,14 e 26,29%, respectivamente, com base na média de progênies e de plantas 

individuais. Considerando-se estes valores, em F4 seria mais adequado fazer a seleção 

de progênies mais resistentes, mas não a seleção de plantas individuais. Assim, pelo 

fato de serem detectados apenas efeitos gênicos aditivos na análise de componentes 

genéticos de variância, e pela herdabilidade ao nível de planta ser baixa, seria mais 

prudente o avanço de gerações para se fazer a seleção de plantas individuais. 

 Como foram detectados efeitos gênicos aditivos (D1), foi possível calcular o 

potencial genético desta população para se obter linhagens mais resistentes que 

Conquista.  O valor calculado foi de 6,24%, número este bem maior que o potencial 

genético estimado na F3:2 em campo. Este valor indica a possibilidade de se obter seis 

linhagens puras mais resistentes que a cultivar Conquista a cada 100 linhagens 

avançadas derivadas deste cruzamento. Potencial genético menor em F3 do que em F4 

também é uma evidência favorável à dominância gênica. 

 
2.3.3.1.4 Análise genética da geração F5:2 em campo 
 

Na F5:2 avaliada em campo foram analisadas 3.501 plantas de 88 progênies e 40 

plantas  dos genitores IAC 4 e Conquista conforme tabela 10, com média harmônica de 

7,6704 plantas por parcela em cada progênie. 

 A NR de IAC 4 foi 1,60 e de Conquista 1,37, ficando estas mais distantes que 

nas avaliações anteriores. Já a média das progênies F5:2 (1,46) ficou muito próxima da 

média dos genitores (1,48) (tabela 10), demonstrando que o efeito de dominância, o 

qual, nitidamente, atua no sentido da suscetibilidade, continua diminuindo com o 

aumento da homozigose. Este fato corrobora as indicações obtidas nas análises com 

as gerações F3:2 e F4:2 relativamente à presença de efeitos de dominância parcial e 

dispersão de genes de resistência nos genitores. A variância dentro de IAC 4 também 

foi maior (2,3 vezes) que dentro de Conquista, conforme já observado nas análises 

anteriores. O teste F foi altamente significativo (P= 0,0082) para o efeito da interação 

entre genótipo x micro-ambiente, ou seja, a variância ambiental dentro das parcelas de 

IAC 4, novamente, foi diferente de Conquista. 
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 Na análise de componentes genéticos de médias foram detectados apenas 

efeitos gênicos aditivos, ficando demonstrado que, realmente, o efeito de dominância 

desapareceu com o avanço das gerações de autofecundação (tabela 11). 

 Na análise de componentes de variância detectou-se significância dos efeitos 

gênicos aditivos (D) e dos micro-ambientes E1 e E2, sendo, o modelo de aditividade 

suficiente para explicar toda a variação observada, visto que o teste qui-quadrado foi 

não-significativo (P= 0,3134) (Tabela 12). 

 Com relação às estimativas de herdabilidade no sentido restrito, estas foram de 

84,87 e 36,32%, respectivamente, com base na média de progênies e de plantas 

individuais, apresentando valores superiores aos observados na geração F4. 

Considerando-se estes valores, em F5 já se pode fazer seleção de plantas individuais 

para obtenção de linhagens mais resistentes a PVR. No entanto, pelos valores de 

herdabilidade, há indicação de que a seleção entre médias de progênies deve ser mais 

eficiente do que a seleção de plantas individuais dentro de progênies.  

O valor calculado do potencial genético desta população para se obter linhagens 

mais resistentes que Conquista foi de 10,64%, número este superior àqueles estimados 

em F3:2 e F4:2 em campo. Esta estimativa, em função da ausência de dominância e da 

diminuição dos efeitos de ligação (D foi estimado, e não mais D1 e D2) é, 

provavelmente, muito mais próxima do real potencial do cruzamento para gerar novas 

linhagens com resistência superior à cultivar Conquista. Somando-se isso com o 

aumento da herdabilidade em nível de plantas individuais, a chance de se ter sucesso 

no programa de melhoramento genético é bem maior que nas gerações anteriores, pois 

são esperadas cerca de 11 linhagens com resistência superior à Conquista para o FSG, 

em cada 100 selecionadas. Aliado a isso, a partir deste ciclo de seleção também já é 

possível começar a fazer seleção para caracteres agronômicos das linhagens 

selecionadas.  
 
2.3.3.1.5 Considerações gerais das análises genéticas 
 

 Pela análise global das gerações F3:2, F4:2 e F5:2, ficou demonstrado  que há 

efeitos gênicos aditivos e dominantes no controle genético da reação a PVR em soja, 

conforme já constatado por Fronza (2003) e Fronza et al.  (2004), que trabalharam com 

a geração F2 e analisaram os sintomas foliares. A existência de correlação baixa e não-
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significativa entre as diferentes gerações, além dos efeitos ambientais, também pode 

ser devida ao efeito de dominância que prevaleceu nas gerações iniciais (tabela 13) e 

diminuiu  com o avanço das gerações de endogamia.  

Também se constatou que os genes expressando os efeitos aditivos estão 

dispersos nos genitores, provavelmente agrupados em blocos gênicos. Como a 

resistência a PVR é do tipo quantitativo, com pelo menos sete locos já detectados 

controlando o caráter (FRONZA, 2003), esta constatação fica reforçada. Além disso, 

Meksem et al. (1999), trabalhando com “NILs” (linhagens quase isogênicas) na geração 

F9:5, conseguiram fazer a quebra de ligação entre dois locos condicionando resistência 

a PVR pertencentes a um bloco de genes de resistência a doenças detectado no grupo 

de ligação G. Isto também reforça a atuação de blocos gênicos no controle da 

resistência a PVR. 

No gráfico 5, observa-se a distribuição das freqüências da NR nas três gerações 

de campo, pois não foi constatado efeito genético em F3:2 em casa de vegetação. As 

distribuições de freqüências observadas reforçam que a dominância detectada foi do 

tipo parcial e no sentido da diminuição da resistência. Observou-se que a freqüência de 

progênies mais suscetíveis que o genitor menos resistente (IAC 4) foi reduzindo com o 

avançar das gerações, da mesma forma que a média das progênies foi diminuindo, até 

ficar junto da média dos genitores, conforme comentado anteriormente. Embora a maior 

pressão de inóculo na geração F4:2 tenha aumentado a amplitude das classes, 

causando uma distorção visual durante a comparação dos gráficos, observou-se que o 

número de progênies mais suscetíveis que IAC 4 foi menor que na geração F3:2 e maior 

que na F5:2. Assim, a presença de dominância indica que a seleção deve ser 

postergada para gerações com maior homozigose. Há também clara indicação que o 

melhorista deve preferir trabalhar com média de progênies para facilitar a seleção em 

função da baixa herdabilidade ao nível de plantas. Além disso, para a seleção com 

base na avaliação dos sintomas radiculares, esta deve ser feita de forma que sobrem 

algumas plantas na parcela de cada progênie, para que se possa efetuar a colheita das 

sementes, a não ser que os sintomas foliares apareçam com intensidade suficiente 

para se proceder à seleção das mais resistentes, sem necessidade de se avaliar os 

sintomas no sistema radicular. 

Por último, apesar de se ter trabalhado com um cruzamento pouco contrastante 

(tipo “bom” x “bom” ou “bom” x “médio”) e com pressões de inóculo não muito altas no 
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campo (pela pouca ou nenhuma manifestação de sintomas foliares), foi possível efetuar 

as análises genéticas com bastante precisão, principalmente devido ao grande número 

de progênies e plantas avaliadas e, assim, contribuir para elucidação do controle 

genético da reação a PVR. 
 

2.3.3.2  Classificação da resistência das progênies F3:2, F4:2 e F5:2 do cruzamento 
IAC 4 x Conquista 

 
 Essa metodologia de classificação contribui para reduzir o forte efeito ambiental 

sobre a manifestação dos sintomas causados  pelo FSG, pois nela foram consideradas 

somente as plantas com NR  superior a 2,0, eliminando-se assim possíveis escapes 

(tabela 14). Esta nota de corte foi estabelecida com base nas avaliações feitas nas 

cultivares testemunhas e, coincidentemente, foi a mesma em todos os experimentos. 

Assim, as 88 progênies, presentes nas três safras nos experimentos de campo, foram 

avaliadas e classificadas como R, MR, MS e S (tabela 15).  

 Na geração F3:2 dez progênies foram classificadas como R, 48 como MR, 29 

como MS e apenas uma como S (tabela 16). Das dez progênies classificadas como R, 

somente cinco mantiveram a classificação R na geração F4:2 e duas na geração F5:2. No 

entanto, duas e oito progênies destas dez foram classificadas como MR na geração F4:2 

e F5:2, respectivamente.  

 De modo geral, muitas progênies (45,5%) apenas mudaram uma classe de 

resistência de uma geração para outra (R para MR por exemplo), porém, há  casos de 

progênies que mudaram completamente de classificação de uma geração para outra, 

passando de R para S, de MR para S e, vice-versa (tabela 15). Mesmo assim, nove 

progênies (10,2%) permaneceram na mesma classe durante as três gerações. Estes 

resultados indicam que realmente há uma forte interação entre genótipos e ambientes, 

principalmente pelas progênies envolverem diferentes gerações de endogamia, além 

dos sintomas causados pelo FSG sofrerem forte influência ambiental. Isto pode ser 

observado na tabela 13, na qual as correlações para NR nas diferentes gerações foram 

baixas e não significativas. 

 Analisando as gerações F4:2 e F5:2 observa-se que, das 41 progênies 

classificadas como resistentes em F4:2, 11 mantiveram a classificação em F5:2, 24 foram 

classificadas com MR, e apenas três como MS e três como S (tabela 15). Reunindo-se 
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as 11 progênies que mantiveram a classificação R em F5:2, com as 24 MR, totaliza-se 

35 progênies com bom grau de resistência e que poderiam ser selecionadas para 

continuidade do programa de melhoramento. 

 Apesar da mudança de classificação das progênies de uma geração para outra, 

esta metodologia mostrou-se eficiente, pois somente considera as plantas com 

sintomas nas raízes, eliminando as plantas com notas baixas, que podem ter sido 

favorecidas por baixa pressão de inóculo. No entanto, os resultados devem ser 

analisados cuidadosamente e para seleção seria recomendável selecionar em torno de 

30%, o que englobaria as classes R e MR; além disso, pode-se sugerir o uso de outros 

critérios na seleção, como por exemplo o ajuste das médias através da testemunha 

suscetível intercalada entre um número eqüitativo de parcelas com progênies. De 

qualquer forma, esta metodologia de classificação mostrou-se ser uma ferramenta útil 

para comparar a reação dos genótipos e sua estabilidade em diversos ambientes de 

avaliação, visto que a comparação de classes de resistência é muito mais fácil e segura 

que a simples observação dos valores da escala de notas.  
 

2.3.3.3 Avaliação das progênies F7:2 do dialelo quanto à reação ao Fusarium 

solani f.sp. glycines 
 

 Para o experimento conduzido em campo naturalmente infestado na estação 

experimental da COOPADAP (figura 6), em Rio Paranaíba-MG, na safra 2006/07, com 

100 progênies F7:2, previamente selecionadas para caracteres agronômicos, a análise 

de variância indicou ausência de significância entre as testemunhas (Conquista, IAC 4, 

FT-Estrela e FT-Cristalina), entre as progênies e entre os grupos (progênies vs. 

testemunhas), avaliadas para nota de infecção radicular (tabela 17). A média da nota 

radicular de infecção (NR) das progênies foi 1,47 e das testemunhas 1,64.  

Como não foi possível discriminar as  progênies pelo teste de médias, foi 

utilizada outra estratégia de seleção, na qual os tratamentos tiveram suas notas 

radiculares ajustadas em função das notas da testemunha suscetível FT-Cristalina, que 

foi intercalada a cada 15 parcelas, para monitorar a pressão do inóculo entre e dentro 

dos conjuntos experimentais. Este ajuste das médias permitiu avaliar as quatro 

repetições em conjunto, pois, foi possível estimar melhor o valor das NRs, reduzindo o 

forte efeito ambiental e as diferentes manchas de pressão do inóculo no campo. As 
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progênies foram classificadas da mais resistente para a mais suscetível, com o objetivo 

de selecionar aquelas com menores notas radiculares. No gráfico 3 é possível visualizar 

a diferente pressão do inóculo de FSG entre as parcelas, através do monitoramento 

pela testemunha suscetível intercalada a cada 15 parcelas. 
A nota radicular média da testemunha suscetível FT-Cristalina foi 1,75, ficando 

entre as mais suscetíveis. Somente cinco progênies tiveram notas radiculares 

superiores a da testemunha suscetível FT-Cristalina. A cultivar utilizada como padrão 

de resistência (Conquista), ficou entre as mais resistentes, com nota radicular 1,20 

(tabela 18). Com notas de infecção radicular inferiores à Conquista destacaram-se seis 

progênies, sendo três delas pertencentes ao cruzamento Conquista x FT-Estrela. Das 

100 progênies avaliadas, 95 apresentaram notas de infecção menores que a FT-

Cristalina. Este alto número de progênies com nota radicular inferior a FT-Cristalina 

pode ser devido à seleção feita em telado, na geração F2, colhendo-se apenas 

sementes das plantas mais resistentes (FRONZA, 2003). Estes resultados são 

importantes para o melhoramento genético, pois são um indicativo da eficiência da 

seleção precoce em F2 para resistência ao FSG. Apesar do controle genético da 

resistência a PVR ser do tipo quantitativo, obedecendo a um modelo aditivo-dominante 

com maior importância de efeitos dominantes, conforme constatado por Fronza (2003) e 

também no presente trabalho (item 2.3.3.1.5), efeitos aditivos e/ou a possível presença 

de genes recessivos controlando a resistência não devem ser desprezados.  

 Para avanço do programa de melhoramento foram selecionadas as 30% 

melhores progênies (tabela 18). A progênie mais resistente teve nota radicular 0,95 e 

pertence ao cruzamento Conquista x FT-Estrela. Este valor de 0,95, abaixo da nota 

mínima 1,0, é devido aos ajustes das médias em função da testemunha suscetível 

intercalada nos conjuntos experimentais. 

 Dentre as 30 progênies selecionadas, 11 progênies (36,6%) pertencem ao 

cruzamento Conquista x FT-Estrela, o que deve ser conseqüência do fato deste 

cruzamento compreender 28 das 100 progênies avaliadas. Apesar da cultivar FT-

Estrela ser suscetível a PVR, ela apresenta pelo menos um gene de resistência ao FSG 

(FRONZA, 2003) e, pelos resultados obtidos observa-se uma tendência de que a 

combinação entre os genes de resistência desta cultivar com Conquista, pode 

possibilitar o desenvolvimento de uma população com progênies de elevado grau de 

resistência ao FSG. Segundo Fronza (2003), pela análise com os marcadores 



 

 

70
       

 
moleculares microssatélites Satt163 (alelo de resistência em FT-Estrela) e Satt354 

(alelo de resistência em Conquista), ambos do grupo de ligação G, em plantas F2 do 

cruzamento entre Conquista e FT-Estrela, estes marcadores apresentaram tendência 

de ligação com alelos recessivos para resistência a PVR com relação à manifestação 

dos sintomas foliares. Este fato ajudaria a explicar estes resultados, assim como a 

possibilidade de maior eficiência na seleção precoce para a resistência a PVR neste 

cruzamento e também nos outros do dialelo 5x5, visto que, segundo o autor, todas as 

cultivares utilizadas no dialelo apresentam pelo menos um alelo de resistência para 

estes marcadores. Além disso, Njiti et al. (1998) também fazem referência à presença 

de genes de resistência no grupo de ligação G relacionados com a menor infecção nas 

raízes. As demais progênies selecionadas estão divididas entre os cruzamentos IAC 4 x 

FT-Estrela (4 progênies), Conquista x Forrest (3 progênies), IAC 4 x Conquista (3 

progênies), FT-Estrela x Forrest (2 progênies), FT-Cristalina x Forrest (2 progênies), FT-

Cristalina x FT-Estrela (2 progênies), IAC 4 x Forrest (1 progênie), FT-Cristalina x 

Conquista (1 progênie) e FT-Cristalina x IAC 4 (1 progênie). Como se observa, a cultivar 

FT-Estrela, apesar de ser suscetível, está presente em vários cruzamentos com  

progênies selecionadas para resistência a PVR, confirmando a importância de seu 

genótipo para o melhoramento genético quando combinado com outras cultivares. 

Considerando as duas cultivares, Conquista e FT-Estrela, estas estão presentes em 

86,7% dos cruzamentos entre as progênies selecionadas, o que reforça a importância 

destas duas cultivares para o melhoramento genético da soja visando resistência a 

PVR. 

Na tabela 18 é possível comparar as notas radiculares (NR) de infecção de PVR, 

bem como as características agronômicas NDM, APM, AC, VA e PG das 30 progênies 

selecionadas. Entre estas 30 progênies, todas tiveram desempenho satisfatório para os 

caracteres agronômicos, com exceção do PG de algumas progênies que ficaram abaixo 

da média da testemunha comercial (Conquista). Estes resultados mostram a eficiência 

da seleção em F2 para resistência ao FSG e seleção para caracteres agronômicos nas 

gerações seguintes de endogamia do programa de melhoramento de soja, até gerações 

mais avançadas (F7:2). Esta seleção combinada em F2 para resistência ao FSG em 

ambiente controlado, ou em campo infestado, e posterior seleção para caracteres 

agronômicos nas gerações seguintes de endogamia, em campo sem a presença do 



 

 

71
       

 
patógeno, pode ser uma boa ferramenta para selecionar genótipos resistentes e com 

bom desempenho agronômico. 

 Apesar dos resultados satisfatórios, é importante ressaltar a dificuldade em 

avaliar a resistência ao FSG em condições de campo devido a forte influência 

ambiental.  As variâncias genéticas e a herdabilidade para NR de infecção foram nulas, 

corroborando informações da literatura, com estimativas de herdabilidades de 0 a 40% 

(KLINGELFUSS, 2003), com um coeficiente de variação do experimento de 10,99%.  

 Estes resultados mostram a dificuldade em se trabalhar em campo infestado 

com FSG.  Vale ressaltar que é importante repetir os ensaios por vários anos e em 

vários locais a fim de obter confiabilidade nos resultados. 

 
 
2.3.3.4 Avaliação de 70 cultivares brasileiras para reação ao Fusarium solani f.sp. 

glycines em campo  
 
 A análise de variância indicou significância a 5% entre as cultivares avaliadas 

(tabela 19). Apesar da diferença estatística, não foi possível fazer a distinção em 

classes das cultivares através da análise de médias. 

No gráfico 4 visualiza-se a desuniformidade da pressão do inóculo entre os 

conjuntos experimentais e entre as parcelas, as quais foram monitoradas com a 

testemunha suscetível FT-Cristalina intercalada a cada 15 parcelas. Por meio do gráfico 

5 é possível observar que quando a NR da testemunha suscetível aumenta, as NR das 

progênies aumentam e quando a NR da testemunha suscetível diminui a das cultivares 

também diminui. Isto comprova a heterogeneidade da pressão de inóculo no solo. 

Devido a esta desuniformidade do inóculo na área experimental e a dificuldade 

em se uniformizar ensaios em campo, foi feito o ajuste das médias em função da 

testemunha suscetível intercalada a cada 15 parcelas. Com o ajuste das médias, foi 

possível analisar conjuntamente as quatro repetições e classificar as cultivares da mais 

resistente para a mais suscetível. O ajuste das médias em função da testemunha 

suscetível é uma ferramenta que ajuda a diminuir o erro de seleção e que permite a 

avaliação das quatro repetições conjuntamente. 

A testemunha padrão de resistência (Conquista) teve NR= 1,61 e a padrão de 

suscetibilidade (FT-Cristalina) 1,78, demonstrando a baixa pressão geral de inóculo. 

Foram selecionadas 39 cultivares com notas radiculares inferiores a testemunha padrão 
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de resistência, ou seja, cultivares com tendência de serem mais resistentes a PVR do 

que ‘Conquista’. Por outro lado, 14 cultivares apresentaram notas radiculares maiores 

que a testemunha suscetível, ou seja, mostraram tendência de serem mais suscetíveis 

do que ‘Cristalina’. Finalmente, 18 cultivares apresentaram notas intermediárias às duas 

testemunhas (tabela 20). 

 Entre as cultivares testadas, algumas já são bem conhecidas por agricultores e 

técnicos pela sua reação ao FSG em campo. As cultivares Monarca e M-SOY 8001, se 

destacaram em campo infestado por apresentarem alto grau de resistência ao FSG, e 

confirmaram neste trabalho suas características, sendo a Monarca uma das mais 

resistentes. A cultivar UFVS 2002 apresentou grande resistência em campo infestado 

na estação experimental da COOPADAP, em lavouras comerciais (Celso Hideto 

Yamanaka, COOPADAP, comunicação pessoal) e, neste experimento, foi a mais 

resistente. Por outro lado, algumas cultivares são conhecidas pela sua alta 

suscetibilidade ao FSG, como a Carrera e M-SOY 7878, as quais também se 

mostraram suscetíveis neste estudo, sendo inclusive, ambas mais suscetíveis que a FT-

Cristalina, utilizada como padrão de suscetibilidade (tabela 21). WRUCK et al. (2006), 

avaliando diferentes cultivares a campo, em dois locais de Minas Gerais (Rio Paranaíba 

e Sacramento), com base nos sintomas radiculares da PVR, também relatam a maior 

resistência de Monarca e a maior suscetibilidade de Carrera, confirmando estas 

observações a campo e os resultados obtidos no presente trabalho. 

 A herdabilidade do caráter NR foi de 32,07% ao nível de médias de parcelas, 

confirmando alguns estudos (KLINGELFUSS, 2003). Esta baixa herdabilidade pode 

estar relacionada com o fato deste caráter ser de herança quantitativa (FRONZA et al., 

2004).  

Entre as cultivares brasileiras avaliadas, a que mais se destacou para resistência 

ao FSG foi a UFVS2002, apresentando menor média radicular de infecção, seguida 

pela CS experimental 5 da COOPADAP, BRS Pétala e CD 213 RR (tabela 21). Com 

base neste estudo ficou demonstrado que, apesar da estreita base genética, o Brasil 

possui cultivares com bom desempenho na presença do FSG. Desta maneira, por meio 

de recombinações genéticas e seleções, é possível desenvolver cultivares com maior 

resistência ao FSG. 

 Essa caracterização da resistência das cultivares brasileiras é importante para  

estudos de melhoramento genético, pois é possível saber as genealogias das cultivares 
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mais resistentes e tentar entender um pouco mais sobre a origem da resistência para 

esta doença, bem como desenvolver linhagens e novas cultivares mais resistentes ao 

FSG pelo cruzamento entre as cultivares. 

 Devido à forte influência ambiental sofrida pela PVR, novos testes de campo 

e/ou casa de vegetação devem ser realizados para maior confiabilidade e confirmação 

das tendências e observações indicadas neste trabalho. 

 

 

2.3.4 Análise da F3:2 IAC 4 x Conquista em casa de vegetação e campo 
naturalmente infestado 

 
 

Com os resultados da avaliação das NR das 88 progênies F3:2 em campo e casa 

de vegetação, em condições de campo, foram selecionadas 11 progênies F3:2 com 

desempenho superior ao intervalo de notas que compreendem os genitores (notas 

entre 1,26 e 1,37); para os resultados de casa de vegetação foram selecionadas 42 

progênies F3:2 superiores (notas entre 1,43 e 2,02) (tabela 22).  

A herdabilidade (h2) para NR foi nula em condições de casa de vegetação e 

18,58% (ao nível de médias de parcelas) para o experimento conduzido em condição 

de campo. Tendências de baixos valores (h2= 0,0% a 49,22%) de herdabilidade para 

reação ao fungo causador de PVR em soja também foram encontradas por Klingelfuss 

(2003) na análise dos sintomas foliares em casa de vegetação.  

As diferenças encontradas para NR na casa de vegetação e no campo, tanto 

para herdabilidade quanto para o número de progênies selecionadas, podem ser 

explicadas pelas seguintes causas: a) forte influência ambiental sofrida pelo caráter, 

sendo a severidade dos sintomas radiculares maior em casa de vegetação (tabela 22); 

b) concentração de inóculo comumente maior na casa de vegetação do que no campo; 

c) variação na época de avaliação, pois em casa de vegetação as plantas foram 

avaliadas com 35 dias (estádio vegetativo V4 - V5) e em campo no estádio reprodutivo 

(R5 - R6).  

Por outro lado, os genitores e a testemunha suscetível (FT-Cristalina) 

mantiveram a mesma reação de NR em ambos os ambientes, confirmando uma maior 

resistência para a cultivar Conquista e suscetibilidade para FT-Cristalina, além de 
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corroborar os resultados baseados nos sintomas foliares (FRONZA, 2003 e 2004). 

Neste sentido, FT-Cristalina mostrou-se como boa referência de suscetibilidade pela 

avaliação dos sintomas radiculares, sendo o tratamento mais suscetível no campo e o 

segundo mais suscetível na casa de vegetação. As cultivares IAC 4 e FT-Estrela em 

campo ficaram no intervalo que compreendem as cultivares Conquista e FT-Cristalina, 

ficando a cultivar FT-Estrela com NR maior que IAC 4.  

 Correlacionando-se as NR das 88 progênies F3:2 testadas em campo e em casa 

de vegetação, obteve-se um valor praticamente nulo (r=-0,08). Este baixo valor da 

associação entre as notas da avaliação de campo e de casa de vegetação pode estar 

associado com a forte influência ambiental sobre este caráter (FRONZA, 2003). Apesar 

da não correlação entre os resultados obtidos em campo e em casa de vegetação, das 

11 progênies superiores selecionadas em campo, seis (54%) também foram 

selecionadas em casa de vegetação, confirmando seu potencial. Stephens (1993b) 

avaliou sintomas foliares da PVR em 12 cultivares em campo e em casa de vegetação, 

e encontrou uma correlação positiva e alta de (0,60 a 0,91) entre os dois ambientes. No 

entanto, este autor fez inoculação artificial em casa de vegetação e em campo, o que 

pode ter favorecido esta forte e positiva correlação, além de somente ter usado 

cultivares. 

Avaliando a matéria seca, observou-se diferenças altamente significativas 

(P<0,0001) para os caracteres matéria seca da parte aérea (MSA), matéria seca 

radicular (MSR) e matéria seca total (MST) avaliados em casa de vegetação, indicando 

a existência de variabilidade genética relativamente grande entre as progênies F3:2. 

Este fato é muito positivo, pois, os genitores não são muito contrastantes quanto aos 

sintomas foliares da PVR (Conquista: resistente, IAC 4: moderadamente resistente; 

FRONZA, 2003 e FRONZA et al., 2004). Porém, baixa variabilidade genética foi 

observada nas avaliações para NR, pois não foram detectadas diferenças significativas 

entre os genótipos. Mesmo não havendo diferenças significativas entre as NR, o 

desenvolvimento, vigor de plantas, MSA e MSR foram afetados pela presença do 

patógeno. 

Em relação a MSA, MSR e MST, avaliadas em casa de vegetação, foi possível 

selecionar, respectivamente 23, 14 e 27 progênies superiores ao intervalo que 

compreende o valor dos genitores (tabela 22), ou seja, progênies que apresentaram 
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peso de matéria seca maior que o dos genitores. Associando-se a avaliação de matéria 

seca dos genótipos com as notas radiculares, aumentam-se as chances de selecionar 

genótipos superiores para resistência a PVR, pois as plantas mais suscetíveis tendem a 

apresentar menor desenvolvimento.  

Entre as plantas selecionadas para MSA e MSR, todas apresentaram valores de 

NR de infecção inferiores à testemunha mais suscetível (FT-Cristalina). Outro resultado 

interessante é que as testemunhas sem inoculação, sem exceção, tiveram peso de 

MSR maior que as progênies e testemunhas inoculadas e para MSA as testemunhas 

sem inoculação ficaram entre as que apresentaram maior peso de matéria seca. Isto 

mostra que avaliar a MSR e/ou MSA é uma ferramenta eficiente que pode ser usada na 

seleção de genótipos superiores para resistência ao FSG. 
As correlações envolvendo a matéria seca das progênies avaliadas em casa de 

vegetação foram: MSR x MSA= 0,86; MSR x NR: -0,40 e MSA x NR = -0,41. Estes 

resultados indicam que quanto maior a MSR, maior será a MSA, e que quanto maiores 

os sintomas radiculares, menor tendem a ser os pesos da MSR e MSA das plantas. A 

correlação negativa com NR já era esperada, pois as plantas mais suscetíveis tendem a 

ter um menor desenvolvimento e vigor. O vigor do sistema radicular pode variar 

geneticamente entre as progênies, independentemente da presença do FSG; todavia, 

certamente, um sistema radicular vigoroso é um componente importante da 

resistência/tolerância a PVR. 

  

2.3.5  Simulação da análise de estabilidade e adaptabilidade para nota radicular 
de infecção das progênies do cruzamento IAC 4 x Conquista por meio da 
metodologia Annicchiarico 

 

 Apesar deste método de análise ser viável na prática, trata-se de uma 

simulação que visa confirmar a possibilidade de utilização desta metodologia para a 

seleção de genótipos mais resistentes a doenças, simplesmente pela inversão dos 

valores das escalas de avaliação, sem o qual os resultados ficariam incorretos. Como o 

material genético utilizado ainda não estava fixado e estava em diferentes gerações 

(progênies F3:2, F4:2 e F5:2), o conjunto de dados não é  tão apropriado para as análises 

quanto o seriam linhagens ou cultivares.  
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Foram detectadas diferenças entre os ambientes com 1% de significância, 

comprovando a existência de diferenças entre os quatros ambientes avaliados (tabela 

23), assim como da interação GxE, o que comprova a resposta diferencial dos 

genótipos nos vários ambientes e permite a realização de estudos de adaptabilidade e 

estabilidade.  A não significância entre os genótipos pode estar relacionada com uma 

variabilidade genética limitada, pois as 88 progênies são derivadas de um único 

cruzamento e, entre as cultivares, apenas Cristalina demonstrou ser altamente 

suscetível ao FSG. 

Por meio da metodologia de Annicchiarico (1992), modificada por Cruz e 

Carneiro (2006) foi possível classificar e selecionar genótipos com ampla e restrita 

adaptabilidade para a reação ao FSG (tabela 24). Dezessete progênies apresentaram 

ampla adaptabilidade (análise geral), com valores de ωi superiores à cultivar Conquista 

(tabela 24). Porém, apenas sete progênies (62, 47, 29, 70, 37, 8 e 59) apresentaram 

desvio inferior à Conquista, indicando que estas progênies seriam as mais promissoras 

para a seleção de genótipos mais resistentes a PVR. Com relação às cultivares 

testemunhas, Conquista e FT-Cristalina apresentaram o comportamento esperado, 

sendo que Cristalina, definitivamente, é um excelente padrão de suscetibilidade para os 

sintomas radiculares da PVR, concordando com os resultados obtidos em avaliações 

dos seus sintomas foliares (Fronza, 2003; Leão et al., 1998). Por outro lado, IAC 4 

apresentou reação de suscetibilidade, ao contrário do esperado, mas o seu 

comportamento instável já foi relatado por Fronza (2003), o qual avaliou os sintomas 

foliares da PVR.  

Quarenta e uma progênies apresentaram adaptabilidade restrita aos ambientes 

desfavoráveis, ou seja, tiveram desempenho melhor que Conquista sob maior pressão 

do inóculo (ambientes com alta pressão de inóculo: casa de vegetação e campo safra 

2005/06). Porém, apenas 12 progênies (9, 59, 30, 29, 18, 62, 37, 47, 64, 63, 12 e 66) 

apresentaram baixos desvios, indicando o potencial destas para o melhoramento 

genético visando resistência ao FSG (tabela 24). Das 17 progênies com ampla 

adaptabilidade, todas estão presentes neste grupo de 41 progênies, demonstrando seu 

potencial em termos de permitir a seleção de linhagens mais resistentes a PVR. Com 

relação às cultivares, FT-Estrela apresentou comportamento inesperado, o que foi 

conseqüência da baixa severidade da doença apresentada por esta em casa de 

vegetação, afetando a sua média nos ambientes desfavoráveis. Por outro lado, 
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conforme esperado, a cultivar FT-Cristalina foi muito suscetível. Já a cultivar IAC 4 

também se comportou como suscetível, confirmando o seu comportamento instável e a 

reação como suscetível sob maior pressão de inóculo, conforme comentado por Fronza 

(2003). 

Para os ambientes favoráveis (campo safras 2004/05 e 2006/07) os quais 

apresentaram  baixa pressão de inóculo, 26 progênies apresentaram desempenho 

acima da média (ωi = 100%). Porém, apenas quatro progênies (62, 47, 61 e 36) tiveram 

ωi maior que  Conquista, tendo duas (62 e 61) apresentado, inclusive, desvio inferior a 

1%, muito inferior ao de Conquista (tabela 24).  Porém, como a finalidade é a seleção 

em ambientes desfavoráveis, o enfoque na seleção foi para as progênies com ampla 

estabilidade e adaptabilidade ao ambiente desfavorável. No entanto, várias progênies 

que tiveram desempenho acima da média neste grupo também o tiveram no ambiente 

com forte presença do patógeno, pois estas apresentam ampla adaptabilidade, se 

destacando na presença e ausência da doença. Com relação às cultivares, todas 

apresentaram o comportamento esperado. Cumpre salientar que Conquista teve um 

excelente desempenho, apresentando, inclusive, valor de ωi superior nos ambientes 

desfavoráveis (tabela 24) e desvio também ainda baixo. Já as outras cultivares 

apresentaram desvios altos, principalmente FT-Cristalina e FT-Estrela. Como IAC 4 

apresentou ωi de 99,2%, sua reação pode ser considerada de moderada resistência ou 

moderada suscetibilidade, ao contrário dos ambientes desfavoráveis, onde foi 

suscetível (ωi = 90,0%), confirmando a instabilidade do seu mecanismo de resistência e 

a dificuldade de compreendê-lo. 

De maneira geral, observou-se forte associação entre os índices de 

recomendação e as médias dos genótipos, questionando-se a utilidade da metodologia. 

Observou-se que os 17 genótipos com maior índice de recomendação para ambiente 

geral são quase que exatamente os de menor média geral de infecção (tabela 24). O 

mesmo ocorreu para as  progênies com bom desempenho nos ambientes desfavoráveis 

ou favoráveis (tabela 24). Isto pode ter ocorrido pelo baixo número de ambientes 

considerado, o que pode ter reduzido a probabilidade de ocorrência de desvios 

maiores, pelo baixo número de médias utilizado (somente quatro médias para a análise 

geral e apenas duas para os ambientes desfavoráveis e duas para os favoráveis). 

Porém, a separação dos ambientes em favoráveis e desfavoráveis e a comparação dos 

seus resultados com a análise geral, parece ser a grande contribuição desta 
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metodologia. Apesar do material genético utilizado ainda não estar fixado, estando em 

diferentes gerações (progênies F3:2, F4:2 e F5:2), foi possível, através da metodologia de 

Annicchiarico (1992), selecionar progênies superiores para resistência ao FSG. 

 
2.3.6 Considerações gerais 
 

 Dentre as várias estratégias de seleção para resistência ao FSG, várias 

metodologias podem ser utilizadas como auxílio no programa de melhoramento para o 

FSG. 

 A seleção feita por Fronza (2003) em F2 com base nos sintomas foliares, e as 

sucessivas seleções e avanço de geração feitas em função dos caracteres 

agronômicos em campo até a geração F7:2 e posterior avaliação e seleção em campo 

naturalmente infestado, pareceu ser eficiente. Isso possibilitou uma seleção no início do 

programa para FSG, seguida por seleção para caracteres agronômicos, sendo 

selecionadas as melhores progênies, as quais em F7:2 apresentaram bom desempenho 

em campo naturalmente infestado pelo FSG. A análise AMMI mostrou-se ferramenta 

auxiliar no estudo de estabilidade e adaptabilidade para PG nos diferentes anos e locais 

de seleção para caracteres  agronômicos das progênies. 

 Entre os experimentos com diferentes metodologias de inoculação (vasos de 

barro e bandejas de isopor) em casa de vegetação, o uso de bandejas foi mais eficiente 

para inoculação com FSG, pois mostrou maior uniformidade do inóculo nas covas, não 

deixando possibilidade de escape para as raízes, o que é comum acontecer na 

metodologia utilizando vasos. 

 Além das avaliações feitas nas raízes, é possível utilizar a avaliação foliar, onde 

no máximo quatro avaliações foram suficientes para discriminar se o genótipo é 

realmente suscetível. No entanto, apenas com uma avaliação, após o aparecimento dos 

sintomas (normalmente entre 20 e 30 dias após a semeadura), é possível discriminar se 

o genótipo é suscetível a PVR, pois após aparecimento dos sintomas foliares  o 

genótipo só tende a aumentar os sintomas. No entanto, a reprodução dos sintomas 

foliares não é tão fácil, pois depende de vários fatores, principalmente da pressão de 

inóculo. Na ausência dos sintomas foliares, deve-se proceder à avaliação das raízes, 

na expectativa de ainda conseguir discriminar os genótipos, mas sempre comparando 
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com testemunhas suscetíveis (como FT-Cristalina) e resistentes (como por exemplo 

Forrest, Conquista ou Monarca). 

 As avaliações em campo naturalmente infestado com FSG, mostraram-se muito 

eficientes, pois caracterizaram a real condição de desenvolvimento do fungo e das 

cultivares. Mesmo com as dificuldade encontradas, principalmente a desuniformidade 

de inóculo no solo e diferentes condições ambientais, foi possível avaliar a reação dos 

genótipos quanto ao FSG. A utilização de testemunha suscetível intercalada entre as 

parcelas em campo foi fundamental para o monitoramento da pressão do inóculo na  

área e melhor interpretação dos resultados. Se junto dela também fosse colocada a 

testemunha resistente, provavelmente, este monitoramento poderia ser ainda mais 

eficiente. 

 Apesar de constatada diferença estatística entre as cultivares e não ser 

possível sua distinção pela análise de médias e, também, de não haver diferenças 

estatísticas entre as progênies avaliadas em campo naturalmente infestado, foi possível 

discriminar genótipos com maior ou menor resistência ao FSG, e em função das 

testemunhas resistentes e suscetíveis. É importante ressaltar que vários ciclos de 

avaliação devem ser feitos para se confirmar a reação do genótipo ao FSG, pois a 

manifestação dos sintomas sofre forte efeito ambiental e alguns genótipos têm 

comportamento instável. 

 Pelo  estudo do cruzamento IAC 4 x Conquista nas gerações F3:2, F4:2 e F5:2 em 

campo naturalmente infestado e da F3:2 em casa de vegetação com inoculação artificial, 

foi possível, através da metodologia de Annicchiarico, selecionar genótipos com maior 

estabilidade e adaptabilidade para os diferentes ambientes. Da mesma forma, a 

utilização de classes de resistência (R, MR, MS e S), definidas com base no número de 

plantas acima de uma nota mínima e estipuladas com base na reação de cultivares 

testemunhas (reações R, S e MR ou MS), também demonstrou ser uma ferramenta útil 

na discriminação de genótipos com relação à reação a PVR avaliada em mais de um 

ambiente, principalmente pelo fato de não considerar a ocorrência de escapes. Das 17 

progênies melhores que a Conquista, segundo a classificação pela análise geral do 

método de Annicchiarico, pelo menos dez (59%) seriam selecionadas pela metodologia 

da utilização de classes de resistências.  
 A comparação entre o cruzamento IAC 4 x Conquista na geração F3:2 em 

campo naturalmente infestado e em casa de vegetação apresentou uma baixa 
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correlação (r= -0,08). Apesar desta baixa correlação encontrada, 54% das progênies 

selecionadas em campo foram selecionadas em casa de vegetação. Outra 

característica que pode ser utilizada para a seleção de genótipos superiores é a matéria 

seca, pela qual os genótipos mais resistentes apresentaram maior vigor e, 

conseqüentemente, maior peso de matéria seca das raízes e da parte aérea. 

 Pelo estudo genético das gerações F3:2, F4:2 e F5:2 do cruzamento IAC 4 x 

Conquista, ficou demonstrado que há efeitos gênicos aditivos e de dominância no 

controle genético da reação a PVR em soja. Também se constatou que os genes 

responsáveis pela resistência a PVR estão dispersos nos genitores e, provavelmente, 

agrupados em blocos gênicos. A presença de dominância gênica e a baixa 

herdabilidade ao nível de plantas indicam que a seleção deve ser postergada para 

gerações com maior homozigose (linhagem pura). 

 Conforme observado, a seleção de genótipos superiores para resistência ao 

FSG não é tarefa fácil, mas pode ser aprimorada pelo uso de metodologias 

suplementares que aumentem a eficiência de seleção. Além disso, a seleção deve ser 

feita em vários anos e locais, como por exemplo em campo e em casa de vegetação, 

pois a seleção combinada entre estes dois ambientes se torna mais eficiente e segura. 
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3 CONCLUSÕES 
 

a) A herança da resistência a PVR envolveu genes com efeitos aditivos e 

dominantes, os quais se mostraram dispersos nos genitores. 

 

b) A presença de dominância gênica associada a tendência de herdabilidade baixa 

ao nível de plantas individuais tornaram a seleção para resistência a PVR mais 

eficiente em gerações com maior homozigose. 

 

c) A metodologia de bandejas de isopor foi mais eficiente que a de vasos de barro 

para inoculação de FSG e seleção de genótipos em casa de vegetação. 

 

d) Avaliações da PVR foram mais eficientes em campo naturalmente infestado (com 

testemunha suscetível intercalada em conjuntos experimentais) do que em casa 

de vegetação. 

 

e) A repetibilidade indicou que quatro avaliações foram suficientes para confirmar a 

suscetibilidade dos genótipos em casa de vegetação. 

 

f) A análise de estabilidade e adaptabilidade (método de Annicchiarico), mostrou-

se eficiente para discriminação de genótipos quanto às notas radiculares de PVR 

em campo infestado. 

 

g) A análise AMMI discriminou genótipos e ambientes favoráveis e estáveis para 

produtividade de grãos. O ganho com seleção para produtividade foi mais 

expressivo da geração F3 para a F4. 

 

h) O cruzamento (MG BR/46) Conquista x FT-Estrela destacou-se com diversas 

progênies selecionadas para resistência a PVR e alta produtividade de grãos.  
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Anexo A: Figuras 
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Figura 1 A e B - Manutenção e multiplicação 

 

 
 

 
Figura 2 - Multiplicação do FSG em grãos de

 

 

 

 

 

 

 

 
do FSG em tubo de ensaio (A) e placas de Petri (B) 
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Figura 3- Datalhes da escala de notas foliares (Fronza, 2003) 
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Figura 4- Datalhes da escala de notas radicu
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Figura 5 A e B – Experimento com FSG em vasos (A) e bandejas (B) 

 

 

  
Figura 6 - Avaliação de experimento em campo infestado. Rio Paranaíba-MG 
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Gráfico 2 - Biplot IPCA1 (x) vs. IPCA2 (y), ambientes correspondentes a anos e locais para produtividade  
de grãos em 100 genótipos de soja para PVR. Anhembi, ESALQ, Areão, safras 2002/03 a 
2005/06 

 

Números circundados representam os ambientes 

 

 

Anexo B: Gráficos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Números circundados representam os ambientes 

Gráfico 1 - Biplot Médias (x) vs. IPCA1 (y), ambientes correspondentes a anos e locais para produtividade  
de grãos em 100 genótipos de soja para PVR. Anhembi, ESALQ, Areão, safras 2002/03 a 
2005/06 
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                (continua) 
Gráfico 3- Notas de avaliação em campo naturalmente infestado (Rio Paranaíba-MG) das quatro repetições das progênies F7:2 e da testemunha   

suscetível FT-Cristalina intercalada a cada 15 parcelas. Linha de tendência de infecção adicionada na testemunha suscetível 
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                           (conclusão) 
Gráfico 3-   Notas de avaliação em campo naturalmente infestado (Rio Paranaíba-MG) das quatro repetições das progênies F7:2 e da testemunha  

suscetível FT-Cristalina intercalada a cada 15 parcelas. Linha de tendência de infecção adicionada nas testemunha suscetível 
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              (continua) 
Gráfico 4- Notas de avaliação em campo naturalmente infestado (Rio Paranaíba-MG) das quatro repetições das cultivares e da testemunha  

suscetível FT-Cristalina intercalada a cada 15 parcelas. Linha de tendência de infecção adicionada na testemunha suscetível 
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Gráfico 4- Notas de avaliação em campo naturalmente infestado (Rio Paranaíba-MG) das quatro repetições das cultivares e da testemunha 
suscetível FT-Cristalina intercalada a cada 15 parcelas. Linha de tendência de infecção adicionada na testemunha suscetível 
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Anexo C: Tabelas 
 
 
Tabela 3-   Ganho com seleção para produtividade de grãos (PG), das safras 2002/03 a 2005/06 para as 

progênies do dialelo 
 

 
SAFRA Geração GS% 

2002/03 para 2003/04 F4:2 para F5:2 20,17 

2003/04 para 2004/05 F5:2 para F6:2 2,04 

2004/05 a 2005/06 F6:2 para F7:2 0,1 
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Tabela 4 - Quadrados médios com desdobramento do efeito de interação GxE em eixos principais de 
interação (IPCA’s) para o caráter produtividade de grãos (PG), provenientes da análise 
conjunta em blocos ao acaso, para dez ambientes. Soja, Anhembi, ESALQ e Areão, safras 
2002/03 a 2005/06 

 
Fontes de Variação GL SQPG QMPG

PROG (G)   99     72,8145    0,7355 ns

AMB (E)     9 2079,6450 231,0717 ** 
PxE 891  485,0604    0,5444 ns

IPCA1 107  164,0952    1,5336 ** 
IPCA2 105  116,0145    1,1049 ** 
IPCA3 103    91,7421    0,8907 ** 
IPCA4 101    77,3256    0,7656 ns

IPCA5   99    64,6272    0,6528 ns

IPCA6   97    53,4858    0,5514 ns

IPCA7   95   26,9230   0,2834 ns

IPCA8   93   21,6690   0,2330 ns

IPCA9   91   18,3820   0,2020 ns

RESÍDUO 600 370,2000                 0,6170 
TOTAL        1599   

  Média: 2,8722 
  CV: 27,35
    *, **  : significativo ao nível de 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F; 
    ns     : não significativo pelo teste F; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 5 -  Autovalor (λk

2), porcentagem da soma de quadrados por eixo (PE) e porcentagem da soma 
de quadrados acumulada (PA) por eixo singular (IPCA) para o caráter produtividade de 
grãos (PG) . Soja, Anhembi, ESALQ e Areão, 2002/03 a 2005/06 

 
Eixo λk

2 PE PA IPCAs 
1 164,10 0,2587 25,87 IPCA1 
2 116,01 0,1829 44,16 IPCA2 
3 91,74 0,1446 58,63 IPCA3 
4 77,33 0,1219 70,82 IPCA4 
5 64,63 0,1019 81,01 IPCA5 
6 53,49 0,0843 89,44 IPCA6 
7 26,92 0,0424 93,69 IPCA7 
8 21,67 0,0342 97,10 IPCA8 
9 18,38 0,0290 100,00 IPCA9 

PE: porcentagem do padrão existente no eixo; 
PA: porcentagem acumulada com a soma dos eixos sucessivamente. 
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Tabela 6 - Análise de variância conjunta das progênies F3:2 em dois ambientes - vasos e casa de 
vegetação 

 
Fontes de Variação GL QM F 

Tratamentos (T) 102 0,027  0,909ns 

Ambientes (A) 1             19,641          638,87** 

T x A 102 0,022 0,73ns 

   T/A 204 0,025 0,82ns 

   T/A1 102 0,038 1,25ns 

   T/A2 102 0,011 0,38ns 

Resíduos 618 0,0307  
 
Total 

 
823 

  

    C.V.=11,95% 
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Tabela 7 -  Análise de variância do teste de repetibilidade para a reação de cultivares de soja ao fungo 
Fusarium solani f.sp. glycines 

 
Fontes de Variação G.L Q.M. 
Blocos 5 0,17 ns 

Genótipos (G) 4 0,39 ns 

Resíduo (a) 20                     0,28   
 
 

 
 

 

 
Avaliações (A) 

 
3 

 
0,54 * 

Interação GxE 12  0,02 ns 

Resíduo (b) 75                      0,02 
C.V. = 14,64% 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 8 - Média dos cinco genótipos nas quatro avaliações para notas foliares de infecção do FSG 
 
 Avaliações 
Genótipos 15 dias 22 dias 29 dias 36 dias 

Conquista 1,83 2,11 2,11 2,02 
FT-Cristalina 2,15 3,04 3,38 2,94 
FT-Estrela 2,19 2,85 2,94 2,65 
IAC 4 2,39 2,99 3,06 2,80 
IAC 100 1,75 2,14 2,58 2,16 
 
Média 

 
2,06 b 

 
2,63 a 

 
2,81 a 

 
2,51 a 

* Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

 

Tabela 9 -  Número de avaliações necessárias para diferentes valores de R2 

R2 Anova um 
fator 

Componentes principais - 
Covariância 

Componentes principais - 
Correlação 

Análise 
Estrutural 

0,80 0,638 0,304 0,426 0,434 
0,85 0,904 0,431 0,604 0,615 
0,90 1,436 0,684 0,960 0,976 
0,95 3,031 1,444 2,026 2,061 
0,99 15,792 7,525 10,55 10,738 
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Tabela 10-  Número de plantas, média harmônica, média de nota radicular (NR) e variâncias dos 
genitores e das 88 progênies avaliadas nas gerações F3:2 em casa de vegetação e campo, 
F4:2 em campo e F5:2 em campo 

 
Itens F3:2 casa de 

vegetação 
F3:2 campo F4:2 campo F5:2 campo 

No total de plantas avaliadas nas 
progênies 

1580 2772 2591 5501 

Média harmônica do no de plantas por 
parcela em cada progênie 2,9831 7,6704 6,5813 7,6704 

No de plantas avaliadas nos genitores:     
      IAC 4 (P1) 17 27 32 40 
      Conquista (P2) 17 32 32 40 
Nota radicular de infecção média:      
      IAC 4  2,1765 1,4722 1,7891 1,6000 
      Conquista  2,0000 1,4141 1,6719 1,3687 
      Progênies 2,0691 1,6131 1,7642 1,4620 
Variância total:     
      IAC 4 1,8369 0,1757 0,7058 0,1653 
      Conquista 0,9226 0,0501 0,1618 0,0692 
      Progênies 1,1926 0,3638 0,6223 0,2469 
Variância entre 1,3466 0,7596 2,5235 0,7825 
Variância dentro 1,0366 0,3683 0,4433 0,1526 
Nº de graus de liberdade dentro 1052 2068 1636 2357 
 
 
 
 
 
 
Tabela 11.  Componentes genéticos de médias para nota radicular de infecção (NR) da reação ao FSG 

nas gerações F3:2 em casa de vegetação e campo, F4:2 em campo e F5:2 em campo 
 

Geração m [ d ] [ h ] χ2 P 

     F3:2 casa de vegetação 2,0689 

±0,0272 

- - 0,2061 0,9021 

     F3:2 campo 1,4254 

 ±0,0350 

- 0,7508 

±0,1473 

0,4340 0,5105 

     F4:2 campo 1,7602 

±0,0150 

- - 1,6959 0,4300 

     F5:2 campo 1,4630 

 ±0,0082 

0,1069 

 ±0,0347 

- 0,3329 0,5639 
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Tabela 12. Componentes genéticos e ambientais de variâncias e resultados do teste de qui-quadrado 
para nota radicular de infecção (NR) da reação ao FSG nas gerações F3:2 em casa de 
vegetação e campo, F4:2 em campo e F5:2 em campo 

 
Geração D D1 D2 H1 H2 E E1 E2 χ2 P 

F3:2 casa de  

vegetação 

- - - - - 1,0695 

±0,0442

- - 7,9500 0,0470 

F3:2 campo - 0,1020 

±0,0302 

- - 2,0432 

±0,2179

- 0,1757 

±0,0478

0,0501 

±0,0125 

-* -* 

F4:2 campo - 0,6322 

±0,1164 

- - - - 0,7234 

±0,0492

0,1627 

±0,0397 

0,0102 0,9195 

F5:2 campo 0,1169 

±0,0196 

- - - - - 0,1409 

±0,0202

0,0641 

±0,0134 

1,0163 0,3134 

* Não restaram graus de liberdade para realizar o teste de qui-quadrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 13-  Correlações de Pearson entre as gerações F3:2 em casa de vegetação e campo, F4:2 em 

campo e F5:2 em campo 
 F3:2 casa de vegetação F3:2 campo F4:2 campo F5:2 campo 
F3:2 casa de vegetação - -0,08 -0,05 -0,02 
  (P= 0,533) (P= 0,621) (P= 0,883) 
F3:2 campo - - 0,18 -0,01 
   (P= 0,092) (P= 0,918) 
F4:2 campo - - - 0,15 
    (P= 0,159) 
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Tabela 14–  Número de plantas com notas superiores a 2,0 das testemunhas e intervalo das classes 
(classificação e número de plantas com nota  superior a 2,0) para   classificação  das 
progênies em cada geração, definidos após a avaliação das testemunhas 

Geração Cultivar Nº de plantas com   Intervalo das classes para  
    notas superiores a 2,0 classificação das  progênies 
  Conquista 0 R - 0 

F3:2 IAC 4 1 MR - 1 a 3 
  FT-Estrela 4 MS - 4 a 8 
  Cristalina 9 S > 8 
    
  Conquista 3 R - até 3 

F4:2 IAC 4 4 MR - 4 a 5 
  FT-Estrela 8 MS - 6 a 8 
  Cristalina 16 S > 8 
    
  Conquista 0 R - 0 

F5:2 IAC 4 6 MR - 1 a 3 
  FT-Estrela 7 MS - 4 a 6 
  Cristalina 7 S > 6 
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Tabela 15-  Classificação da resistência a PVR das 88 progênies   nas gerações F3:2, F4:2 e F5:2 em 
campo naturalmente infestado com FSG, respectivamente, nas safras 2004/05, 2005/06 e 
2006/07, Rio Paranaíba-MG 

 
Genótipos F3:2 F4:2 F5:2 Genótipos F3:2 F4:2 F5:2 Genótipos F3:2 F4:2 F5:2

6 R R MR 38 MR S MR 5 MS S MR 
11 R MR MR 39 MR R MR 7 MS MS MR 
17 R MS MR 40 MR MR MR 10 MS R MR 
23 R MS MR 45 MR R MR 12 MS MR MR 
29 R R MR 46 MR R MR 14 MS S R 
43 R R MR 47 MR R R 16 MS MR S 
50 R MR R 49 MR MS S 24 MS MS R 
62 R R MR 51 MR MR MR 28 MS MS R 
63 R MS MR 55 MR MS MR 30 MS R MR 
70 R R R 56 MR MR MR 41 MS MR S 

Conquista R R R 58 MR R MS 42 MS R MR 
1 MR R MR 59 MR R R 44 MS R R 
8 MR R R 60 MR R S 48 MS S MR 
9 MR R MR 61 MR S R 52 MS R MR 
13 MR S S 66 MR R MR 53 MS R MR 
15 MR S MR 67 MR R MR 54 MS S MS 
18 MR MR MR 69 MR R MR 57 MS R R 
19 MR S MR 71 MR R MR 64 MS R MR 
20 MR MR S 72 MR R R 65 MS S MS 
21 MR R MR 73 MR S R 68 MS R MR 
22 MR MR MR 75 MR MS MR 74 MS MR MR 
25 MR R MS 78 MR MR MR 76 MS MR MR 
26 MR MS MR 79 MR S MR 77 MS R R 
27 MR MR MR 80 MR R MR 83 MS MR MR 
31 MR R S 81 MR S MR 84 MS MR MR 
32 MR MR R 82 MR MR MS 85 MS MS MS 
33 MR R MR 87 MR R MR 86 MS MS MR 
34 MR R MS 88 MR MS MR FT-Estrela MS MS S 
35 MR R S IAC 4 MR MR S 3 S MR MS 
36 MR MR R 2 MS S MR FT-Cristalina S S S 
37 MR R R 4 MS R R         
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Tabela 16-  Número de progênies em cada classe* de reação a PVR e classificação das testemunhas 
nas gerações F3:2, F4:2 e F5:2 em campo naturalmente infestado, respectivamente, nas safras 
2004/05, 2005/06 e 2006/07, Rio Paranaíba-MG 

 
 

Classes F3:2 F4:2 F5:2

R 10 40 18 
MR 48 21 54 
MS 29 13 8 
S 1 14 8 

Testemunhas:    
Conquista R R R 

IAC 4 MR MR S 
Estrela MS MS S 

Cristalina S S S 
* R: resistente, MR: moderadamente resistente, MS: moderadamente suscetível e S: suscetível 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 116
       

 

Tabela 17 -   Análise de variância das progênies F7:2 para nota radicular de infecção em campo infestado, 
safra 2006/07 - Rio Paranaíba-MG 

  
Fontes de Variação GL QM F P > F 
Blocos 3 0,3240   
Tratamentos 103 0,0161 1,096ns 0,273 
  Progênies (G) 99 0,0159 1,078ns 0,311 
  Testemunhas (T) 3 0,0248 1,681ns 0,171 
  G x T 1 0,0167 1,131ns 0,288 
Resíduo 309 0,0147 - - 
Total 415 - - - 

   ns: não significativo a 5%;C.V. = 8,68%, h2 = 7,26%. 
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Tabela 18 -    Notas radiculares e características agronômicas das 30% melhores progênies selecionadas 
em campo infestado e da testemunha resistente (Conquista), safra 2006/07. Rio 
Paranaíba-MG 

 

 NR NDM APM AC VA 
PG 

(g/parcela) 
14-10-38* 0,95 132 91,7 1,5 3,0 996,7 
14-11-093 1,10 140 81,7 1,8 3,2 1.125,7 
14-10-37 1,11 135 105,0 1,1 3,1 931,2 
14-10-30* 1,12 138 89,2 1,6 3,0 845,0 
14-13-16 1,18 134 80,8 1,3 2,7 876,7 
14-06-67 1,19 144 95,0 2,2 3,0 815,0 
Conquista 1,20 135 98,5 2,7 3,0 980,8 
14-10-19 1,20 137 81,7 1,0 3,5 1.030,7 
14-10-59* 1,20 133 85,8 1,3 3,0 915,2 
14-07-05 1,22 142 85,8 1,5 3,0 1.078,0 
14-07-20 1,22 150 89,2 1,2 2,9 639,0 
14-10-78 1,22 140 85,0 1,3 3,2 1.087,0 
14-07-29 1,23 145 80,0 1,6 3,2 742,4 
14-10-50* 1,23 130 95,8 2,1 3,0 985,0 
14-04-08 1,25 138 97,5 1,8 3,1 868,7 
14-11-016 1,25 137 85,8 1,5 3,8 1.126,0 
14-10-55 1,27 135 75,8 1,3 3,1 903,3 
14-06-28 1,30 134 81,7 1,9 3,1 860,0 
14-11-018 1,31 140 88,3 2,0 3,1 1.176,4 
14-10-50 1,31 133 87,5 1,4 3,0 1.003,3 
14-10-62 1,31 130 85,8 1,3 2,8 810,0 
14-01-03 1,32 138 82,5 2,6 3,0 919,3 
14-03-25 1,32 146 85,0 2,3 3,0 629,3 
14-08-12 1,32 139 86,7 2,0 3,1 867,2 
14-04-26 1,32 139 81,7 1,0 3,2 1. 004,3 
14-02-36 1,33 141 92,5 2,5 3,0 840,3 
14-07-23 1,33 146 79,2 1,2 3,2 936,7 
14-13-45 1,34 140 74,2 1,2 3,0 975,7 
14-10-25 1,35 136 97,5 1,1 3,8 992,7 
14-06-91 1,35 140 92,5 2,3 3,1 1.044,7 
14-03-21 1,35 147 88,3 1,9 3,0 677,3 
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Tabela 19 -   Análise de variância das 70 cultivares para nota radicular de infecção em campo infestado,  

safra 2006/07 - Rio Paranaíba-MG 
Fonte de Variação     G.L.             Q.M.                  F Probabilidade 

Blocos 3       0,16829   

Tratamentos 76 0,053279 1,4722    0 ,015569 

Resíduo 228 0 ,03619   

Total 307    

C.V. = 13,30%, h2 = 32,07% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 20 - Distribuição das 70 cultivares em relação ao intervalo entre as cultivares Conquista (padrão 
de resistência) e Cristalina (padrão de suscetibilidade) para as notas radiculares no campo 

 
Classificação das Cultivares Notas Radiculares Campo 
Com NR inferior à Conquista (nº) 38 
Intervalo 0,87 a 1,60 
 
Com NR entre Conquista e FT-Cristalina 

 
18 

Intervalo 1,61 a 1,78 
 
Com NR superior a FT-Cristalina 

 
14 

Intervalo 1,80 a 2,53 
* Escala de notas: 1- ausência de sintomas; 2- 25%, 3- 50%, 4- 75%, e 5- 100% da raiz principal com 
sintomas da PVR. 
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Tabela 21 - Classificação das cultivares em função da reação ao FSG em campo naturalmente infestado. 
Safra 2006/07, Rio Paranaíba-MG 

 
Cultivares Média Ajustada Cultivares Média Ajustada 

UFVS 2002 0,87 IAC 100 1,59 
CS experimental 5 1,02 M-SOY 8008 RR 1,60 
BRS Pétala 1,02 Conquista 1,61 
CD 213 RR 1,07 DM Vitória 1,61 
FMT Arara Azul 1,09 BRSMG 850GRR 1,63 
Potenza 1,10 BRS 133 1,63 
CD 216 1,12 M-SOY 8787 RR 1,64 
Monarca 1,13 M-SOY 8585 RR 1,64 
CD 217 1,13 Emgopa 316 1,64 
BRSMG 68 [Vencedora] 1,16 CS experimental 3 1,65 
M-SOY 7979 RR 1,20 M 8527 RR 1,65 
BRS 154 1,24 Embrapa 48 1,65 
BRSGO Luziânia 1,24 M 8360 RR 1,66 
BRSMG Garantia 1,24 M 8352 RR 1,66 
Cs experimental 2 1,25 M-SOY 8001 1,67 
M-SOY 6101 1,30 BRS Silvânia RR 1,68 
CD 208 1,32 BRSMG 810C 1,70 
CD 201 1,32 BRS Favorita RR 1,70 
BRSMT Pintado 1,33 M 7201 RR 1,74 
UFVS 2008 1,34 CS experimental 4 1,76 
BRS 215 1,36 M 7908 RR 1,76 
CD 219 RR 1,41 FT-Cristalina  1,78 
BRSMG 251 [Robusta] 1,42 M-SOY 5942 1,80 
FMT Tabarana 1,43 M 8384 RR 1,80 
M 8248 RR 1,47 Emgopa 313 1,81 
UFVS 2009 1,47 FMT Tucunaré 1,83 
BRS Valiosa RR 1,47 Cs experimental 1 1,85 
BRSMG 751SRR 1,51 M-SOY 9199 RR 1,90 
CD 214 RR 1,51 BRSGO Caiapônia 1,94 
UFUS Impacta 1,51 BRSMT Uirapuru 1,96 
BRSGO Santa Cruz 1,53 Carrera 2,00 
Elite 1,54 M-SOY 8401 2,01 
BRSMG 750SRR 1,54 FMT Kaiabi 2,02 
M 8336 RR 1,54 BRS 184 2,05 
M 8287 RR 1,56 BRS 214 2,26 
M-SOY 8045 RR 1,59 M-SOY 7878 RR 2,53 
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Tabela 22- Distribuição das 88 progênies F3:2 em relação ao intervalo entre os genitores para cinco 
caracteres: MSA (matéria seca da parte aérea), MSR (matéria seca das raízes), MST 
(matéria seca total), NRCV (notas radiculares na casa de vegetação) e NRCampo (notas 
radiculares no campo) 

 
 Caracteres 
Classificação das Progênies MSA (g) MSR (g) MST (g) NRCV* NRCampo* 
 
Inferiores aos Genitores (nº) 

 
52 

 
38 

 
60 

 
28 

 
71 

Intervalo 1,019 a 
1,679 

0,217 a 
0,377 

1,236 a 
2,157  

2,22 a 2,78 1,42 a 2,00 

 
No Grupo dos Genitores (nº) 

 
13 

 
36 

 
1 

 
18 

 
6 

Intervalo 1,680 a 
1,799 

0,378 a 
0,478 

2,158 a 
2,177 

2,04 a 2,21 1,38 a 1,41 

 
Superiores aos Genitores (nº) 

 
23 

 
14 

 
27 

 
42 

 
11 

Intervalo 1,800 a 
2,306 

0,479 a 
0,624 

2,178 a 
2,849  

1,43 a 2,03 1,26 a 1,37 

* Escala de notas: 1- ausência de sintomas; 2-  25%, 3- 50%, 4- 75%, e 5- 100% da raiz principal com 
sintomas da PVR. 
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Tabela 23 - Anova conjunta dos quatros ambientes avaliados para PVR: Campo safras 2004/05, 2005/06 
e 2006/07 e casa de vegetação, considerando apenas o efeito de genótipos como fixo 

 

Fonte de Variação  G.L.  Quadrado Médio  F 
Blocos/Ambientes 12 1,8653 - 
Genótipos (G)    91 0,2834 1,2691 ns 

Ambientes (A)       3 15,1734 8,1346 ** 

GxE    273 0,2233 1,4818 ** 

    

Resíduo  1061 0,1507 - 
 
Total  1440  -  - 
C.V.= 9,00%; Ns: não significativo, *; **: significativos a 5 e 1%, respectivamente 
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Tabela 24 - Classificação das progênies nos ambientes geral, favorável e desfavorável, pelo método de Annicchiarico, segundo Cruz e Carneiro 
(2003) 

              (continua) 

Análise Geral Ambiente desfavorável Ambientes Favoráveis 
 Média Desvio ωi  Média Desvio ωi  Média Desvio ωi

Genótipos  NR (%) (%) Genótipos   NR (%) (%) Genótipos   NR (%) (%) 
62 1,39       0,74 105,12  66 1,42 1,52 108,57 62 1,50 0,65 105,37
47           1,59 1,32 105,04 52 1,64 5,63 107,31 47 1,88 1,93 104,78
66           1,58 4,09 104,62 80 1,55 1,98 107,13 61 2,01 0,22 103,81
29           1,58 1,52 103,86 3 1,66 6,59 106,55 36 1,93 2,58 103,70
72          1,61 5,52 103,17 53 1,53 3,82 105,81 Conquista 2,02 2,15 102,98
17          1,74 4,75 102,88 72 1,46 6,91 105,75 29 1,60 0,87 102,86
70           1,59 1,43 102,88 29 1,57 0,82 105,23 17 2,04 0,23 102,36
37           1,56 1,27 102,83 47 1,30 1,22 105,15 69 1,69 2,45 102,28
8         1,53 1,57 102,52 62 1,29 1,00 104,81 70 1,75 0,54 102,28
80           1,65 4,95 102,36 58 1,65 3,77 104,38 37 1,68 0,70 102,13
53           1,53 4,47 102,29 12 1,58 1,35 104,04 8 1,64 1,51 102,10
46           1,54 2,99 101,98 17 1,43 7,44 103,90 55 2,00 0,38 101,99
59           1,57 1,81 101,97 37 1,43 1,17 103,72 18 1,75 1,17 101,89
23           1,63 4,23 101,94 70 1,43 1,72 103,64 66 1,73 2,46 101,83
15           1,72 5,69 101,83 87 1,52 6,83 103,60 43 1,97 3,56 101,82
78           1,66 3,86 101,42 59 1,48 0,38 103,55 4 1,87 2,78 101,74
87           1,56 5,75 101,39 27 1,59 3,56 103,35 32 2,13 1,21 101,74

Conquista            1,70 2,42 101,31 85 1,65 7,85 103,34 45 1,88 4,19 101,66
6 1,53 4,08 101,29        42 1,69 5,10 103,32 74 1,90 0,42 101,63
26           1,61 3,74 101,23 44 1,55 3,75 103,29 6 1,65 4,35 101,50
11           1,54 3,67 101,19 82 1,55 6,65 103,29 15 1,99 2,75 101,47
18           1,59 1,18 101,18 9 1,53 0,29 103,11 51 1,77 1,64 101,43
82           1,70 5,03 101,05 46 1,47 4,44 102,85 22 1,71 1,53 101,43
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Tabela 24 - Classificação das progênies nos ambientes geral, favorável e desfavorável, pelo método de Annicchiarico, segundo Cruz e Carneiro 
(2003) 

                       (continuação) 

Análise Geral Ambiente desfavorável Ambientes Favoráveis 
 Média Desvio ωi  Média Desvio ωi  Média Desvio ωi

 Genótipos NR (%) (%) Genótipos  NR (%) (%)  Genótipos NR (%) (%) 
9 1,55 2,22 101,01  8 1,43 2,09     102,81 5 1,83 0,27 101,34
52           1,50 8,09 100,98 64 1,73 1,30 102,61 46 1,62 0,84 101,31
44           1,56 4,70 100,71 20 1,68 6,62 102,57 23 1,85 6,41 101,08
12           1,58 3,50 100,71 23 1,42 3,53 102,40 78 1,83 0,91 100,93
3         1,56 7,70 100,63 26 1,49 3,53 102,40 72 1,76 2,96 100,91
69           1,55 4,91 100,53 78 1,49 6,09 102,11 10 1,80 7,05 100,86
10           1,65 4,71 100,53 15 1,44 9,18 102,04 59 1,66 2,02 100,73
63           1,73 1,68 100,48 11 1,50 5,74 101,95 11 1,59 0,51 100,72
84           1,73 4,57 100,28 84 1,76 6,92 101,29 24 1,77 2,80 100,62
24           1,62 2,61 100,22 30 1,63 0,79 101,27 50 2,08 1,14 100,55
51           1,61 1,87 100,11 77 1,74 4,17 101,00 33 1,93 2,97 100,46
49           1,63 2,63 99,89 56 1,63 3,47 100,97 16 1,93 0,76 100,41
58            1,58 5,86 99,82 31 1,57 4,01 100,93 73 2,18 2,18 100,35
34            1,66 2,50 99,78 63 1,50 1,32 100,75 21 1,75 4,00 100,25
25            1,60 3,23 99,73 6 1,42 5,53 100,61 63 1,96 2,56 100,07
71           1,69 0,51 99,68 FT-Estrela 1,76 10,16 100,59 53 1,52 0,77 99,96
67           1,60 1,51 99,65 18 1,43 0,88 100,55 39 1,68 0,17 99,91
74           1,68 2,39 99,56 13 1,81 11,69 100,08 25 1,71 3,20 99,90
4         1,65 4,91 99,51 34 1,54 4,04 99,96 49 1,76 4,15 99,88
39            1,61 3,46 99,49 Conquista 1,38 1,68 99,93 71 1,84 0,49 99,83
22           1,58 3,33 99,40 10 1,51 3,61 99,86 26 1,73 4,95 99,78
5         1,65 7,79 99,32 49 1,49 1,71 99,74 76 1,77 1,25 99,71
85            1,69 7,80 99,26 67 1,53 1,02 99,64 28 2,01 3,30 99,69
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Tabela 24 - Classificação das progênies nos ambientes geral, favorável e desfavorável, pelo método de Annicchiarico, segundo Cruz e Carneiro 

(2003) 
                        (continuação) 

Análise Geral Ambiente desfavorável Ambientes Favoráveis 
 Média Desvio ωi  Média Desvio ωi  Média Desvio ωi

  Genótipos NR (%) (%)   Genótipos NR (%) (%)   Genótipos NR (%) (%) 
36 1,64 6,14 99,22  24 1,48      3,42 99,54 34 1,77 0,96 99,59
31          1,68 5,21 99,22 71 1,54 0,69 99,49 38 2,11 0,96 99,59
42          1,66 5,61 99,12 39 1,54 5,92 99,29 67 1,68 2,39 99,55
27          1,80 5,44 99,11 25 1,50 4,57 99,20 9 1,57 2,20 99,44
30          1,71 3,41 98,76 57 1,91 4,24 99,06 7 2,05 5,82 99,42
48          1,72 3,38 98,61 51 1,45 1,17 99,03 84 1,70 1,91 99,35
20         1,79 7,26 98,60 88 1,59 10,09 98,68 1 1,77 5,41 99,32
55         1,72 3,81 98,57 69 1,41 7,86 98,65 86 2,09 1,89 99,31
7         1,77 6,25 98,54 48 1,57 5,78 98,22 82 1,85 1,75 99,28

88          1,68 6,09 98,54 74 1,46 2,76 97,93 2 2,26 2,21 99,22
61         1,68 4,84 98,43 5 1,48 13,49 97,81 IAC 4 2,14 5,09 99,18
86        1,82 1,86 98,36 22 1,45 4,63 97,50 48 1,87 0,79 99,06
1         1,64 5,60 98,11 83 1,74 3,96 97,46 87 1,61 5,25 99,03

13          1,79 7,70 98,10 86 1,54 1,80 97,43 80 1,74 2,70 99,03
33          1,71 7,60 98,05 4 1,43 7,34 97,20 81 2,21 2,06 98,97
57          1,86 3,59 98,02 35 1,70 0,94 97,14 19 2,17 0,31 98,87
64          1,72 5,63 97,82 7 1,49 9,00 97,03 14 1,81 2,06 98,70
56          1,74 5,33 97,55 1 1,50 7,70 96,37 40 2,21 2,85 98,65
40          1,89 4,32 97,42 55 1,44 4,32 95,94 88 1,78 1,89 98,46
73          1,84 5,63 97,17 40 1,56 6,71 95,94 12 1,58 2,23 98,32
38         1,83 2,70 97,07 33 1,48 12,62 95,54 75 2,61 0,45 98,27
21          1,61 10,64 96,97 36 1,34 7,57 95,32 44 1,57 5,53 98,16

FT-Estrela            1,76 8,65 96,76 61 1,36 1,55 95,21 79 2,41 1,23 97,51
 
 
 

 



 125
       

 

 
Tabela 24 - Classificação das progênies nos ambientes geral, favorável e desfavorável, pelo método de Annicchiarico, segundo Cruz e Carneiro 

(2003) 
                        (conclusão) 

Análise Geral Ambiente desfavorável Ambientes Favoráveis 
 Média Desvio ωi  Média Desvio ωi  Média Desvio ωi

   Genótipos NR (%) (%)   Genótipos  NR (%) (%)   Genótipos  NR (%) (%) 
77 1,71 7,34 96,64 38 1,54 2,06     95,20 68 2,07 3,51 97,28
76        1,65 4,91 96,49 41 1,64 4,88 95,14 31 1,79 7,60 97,18
35        1,80 2,07 96,22 73 1,50 8,38 94,19 41 1,98 2,81 96,87
83        1,75 2,89 96,22 75 1,61 1,23 93,81 57 1,80 3,83 96,74
14        1,69 7,04 96,22 14 1,57 11,80 93,79 30 1,78 4,62 96,63
41        1,81 3,32 96,15 76 1,54 7,13 93,65 13 1,78 1,95 96,61
45        1,65 10,39 96,04 21 1,48 17,74 93,56 3 1,47 2,90 96,34
16        1,80 7,16 95,58 68 1,61 13,26 91,62 42 1,64 1,49 96,18
75        2,11 2,57 95,57 16 1,67 10,74 91,52 58 1,50 5,02 96,07
32        1,79 7,46 95,10 19 1,59 4,85 91,48 52 1,35 6,06 95,88
50        1,79 8,57 94,82 65 1,86 5,86 90,98 27 2,02 4,53 95,64
19        1,88 4,52 94,64 45 1,41 15,65 90,69 54 2,28 0,40 95,48
68         1,84 8,11 94,53 IAC 4 1,51 8,94 89,99 83 1,76 0,25 95,41

IAC 4 1,82 7,57 94,44 32 1,44 8,27      89,95 35 1,90 3,25 95,30
28        1,76 7,65 94,36 50 1,50 12,82 89,95 85 1,74 7,33 95,30
43        1,69 12,37 94,27 28 1,51 9,80 89,63 20 1,89 7,54 94,73
81        1,89 6,37 93,02 60 1,68 16,73 88,93 56 1,85 6,25 94,38
2        1,90 7,82 92,59 81 1,56 5,12 88,58 60 2,18 9,44 94,24
79        2,02 8,48 92,12 79 1,63 12,95 87,49 64 1,71 6,41 93,99
60       1,93 11,25 92,08 43 1,41 18,46 87,46 FT-Estrela 1,76 7,02 92,97
65       2,08 3,62 91,69 2 1,55 8,65 87,26 77 1,68 9,75 92,48
54        2,00 15,97 86,83 FT-Cristalina 1,92 2,06 79,85 65 2,29 2,21 92,17

FT-Cristalina          2,28 8,12 83,61 54 1,73 26,23 79,64 FT-Cristalina 2,64 8,73 88,86
OBS.: Ambientes desfavoráveis: casa de vegetação e campo safra 2005/06; Ambientes favoráveis: campo safras 2004/05 e 2006/07.  
* NR= nota radicular; 1= ausência de sintomas da PVR na raiz principal e 5= 100% da raiz principal com sintomas da PVR

 



                                                                                                                                                                                                                                                               
 


	Engenheiro Agrônomo
	SUMÁRIO
	ABSTRACT
	2.2.1.1 Caracterização dos ambientes experimentais, preparo 
	Neste trabalho, foram utilizadas para estudo, progênies obti
	MG/BR 46 (Conquista)



	S
	S
	S
	S
	: erro experimental
	2.2.3  Experimentos de campo para avaliação da reação ao Fus

	Tabela 1.  Componentes genéticos aditivos e dominantes de mé
	2.2.4.2 Componentes genéticos e ambientais de variâncias
	2.3.2 Avaliação dos genótipos quanto a reação ao FSG em casa
	2.3.2.1 Avaliação em casa de vegetação com diferentes metodo
	2.3.2.2 Análise de Repetibilidade



	2.3.3.1.1 Análise genética da geração F3:2 em casa de vegeta
	2.3.3.1.2 Análise genética da geração F3:2 em campo
	2.3.3.1.3 Análise genética da geração F4:2 em campo
	2.3.3.1.4 Análise genética da geração F5:2 em campo
	2.3.3.1.5 Considerações gerais das análises genéticas
	2.3.3.3 Avaliação das progênies F7:2 do dialelo quanto à rea
	2.3.4 Análise da F3:2 IAC 4 x Conquista em casa de vegetação


	2.3.6 Considerações gerais
	Dentre as várias estratégias de seleção para resistência ao 

	3 CONCLUSÕES
	ANEXOS
	Anexo B: Gráficos
	IPCA4
	P

	F3:2 campo
	F4:2 campo
	F5:2 campo
	P

	F3:2 casa de       vegetação
	Ambientes (A)



