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RESUMO 
 
 

Retrocruzamento no melhoramento de caracteres quantitativos em soja 
 
 

Existem poucas informações sobre o uso do método do retrocruzamento 
visando o melhoramento de caracteres quantitativos. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a eficiência de uma geração de retrocruzamento para o 
desenvolvimento de linhagens superiores em soja, a partir de um cruzamento 
biparental. Para isso, foram utilizados como genitores os cultivares BRS-134 e 
EMGOPA-315, sendo este utilizado como genitor recorrente por ser mais produtivo, 
mais alto e mais tardio. Foram avaliadas experimentalmente 100 progênies F2:4 e 
100 progênies RC1F3, em três ambientes (combinação de locais e anos): área 
experimental do Departamento de Genética da ESALQ/USP e Estação Experimental 
Anhumas, ambas localizadas em Piracicaba, SP, utilizando o delineamento látice 
simples duplicado 10x10 (quatro repetições) e parcelas lineares de 2 m com 
espaçamento de 0,5 m, contendo 30 plantas após o desbaste. Os caracteres 
avaliados foram: número de dias para o florescimento (DF), altura das plantas no 
florescimento (AF), número de dias para a maturação (DM), altura das plantas na 
maturação (AM), acamamento (AC) e produção de grãos (PG). Para todos os 

caracteres foram estimados os seguintes parâmetros: média geral ( 4:2F e 31FRC ), 

amplitude de variação das médias das progênies ( 42F :∆  e 31FRC∆ ), variância 

genética entre progênies ( 2
pσ̂ ), variância fenotípica entre médias de progênies ( 2

σ
F

ˆ ), 

coeficiente de herdabilidade entre médias de progênies %)h( 2
x

ˆ e resposta esperada 
com seleção (Rs), para as progênies F2:4 e RC1F3. Para todos os caracteres, a 
média geral foi superior para as progênies RC1F3, conforme o esperado. Entretanto, 
para PG e AF, as variâncias genéticas foram maiores para as progênies RC1F3, bem 
como as amplitudes de variação das médias, o que não era esperado com base em 
um modelo de um loco. Para DF também houve um pequeno aumento na variância 
genética, embora não significativo, enquanto para DM, AM e AC a variância genética 
foi maior nas progênies F2:4. Devido a isso, o coeficiente de herdabilidade entre 
médias de progênies retrocruzadas também foi maior para PG, bem como a 
resposta esperada com seleção. Os resultados deste trabalho indicam, portanto, que 
uma geração de retrocruzamento para o genitor mais produtivo pode ser uma boa 
estratégia para melhorar a eficiência da seleção para produção de grãos em soja.  

 
Palavras-chave: Soja; Retrocruzamento; Resposta à seleção; Eficiência da seleção 
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ABSTRACT 

 
 

Backcross in the improvement of quantitative traits in soybeans 
 
 

There is little information on using the backcross method for the 
improvement of quantitative traits in soybeans. This work was carried out to 
evaluate the efficiency of a generation of backcrossing for the development of 
superior soybean lines, in a population derived of a two-way cross. The cultivars 
BRS-134 and EMGOPA-315 were used as parents, where the last one was used 
as recurrent parent for being higher yielding, taller and later. One hundred F2:4 
progenies and one-hundred RC1F3 progenies were evaluated in three 
environments (combination of locations and years): experimental area of the 
Department of Genetics at ESALQ/USP and Anhumas Experimental Station, both 
located in Piracicaba, state of São Paulo, Brazil, using a simple 10x10 lattice 
design twice (four replications). Plots consisted of 2 meter long spaced by 0.5 
meter, with 30 plants after thinning. The following traits were evaluated: number 
of days to flowering (DF), plant height at flowering (AF), number of days to 
maturity (DM), plant height at maturity (AM), lodging (AC) and grain yield (PG). 
The following parameters were estimated for both, F2:4 and RC1F3 progenies: 

general mean ( 4:2F and 31FRC ), amplitude of the individual progeny means 

( 42F :∆  and 31FRC∆ ), genetic variance among progenies ( 2
pσ̂ ), phenotypic 

variance on a progeny mean basis ( 2
σ

F
ˆ ), heritability coefficient on a progeny 

mean basis %)h( 2
x

ˆ and expected response to selection (Rs). For all traits 
general mean was higher for RC1F3 progenies, as expected. However, for PG 
and AF, genetic variances were higher for RC1F3 progenies, as well as the 
amplitude of individual progeny means, which are not expected, based on a one-
locus model. For DF, there was also a small increase in genetic variance, 
although not significant, while for DM, AM and AC genetic variances were higher 
for F2:4

 progenies. Consequently, heritability based on a progeny mean basis was 
higher for PG in the backcross population, as well as the expected response to 
selection. General results indicate that one generation of backcross for the higher 
yielding parent could be a good strategy to improve the efficiency of selection for 
grain yield in soybeans. 
  
Keywords: Soybean; Backcross; Response to selection; Efficiency of selection 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A obtenção de genótipos superiores é um objetivo contínuo dos programas de 

melhoramento genético das espécies cultivadas. Geralmente, os programas são 

iniciados a partir do cruzamento entre genótipos-elite, o que poderia gerar dúvidas 

na capacidade de gerarem variabilidade passível de seleção e de ganhos genéticos 

efetivos. Entretanto, o sucesso e os avanços constantes obtidos nas últimas 

décadas contrariam essas expectativas. 

Entre os métodos de melhoramento em que se são cruzados materiais 

geneticamente relacionados está o método do retrocruzamento. Ele vem sendo 

utilizado há muito tempo pelos melhoristas de plantas visando à transferência de 

caracteres qualitativos (herança simples, principalmente monogênica) de um 

genótipo para outro, o qual é deficiente na característica em questão. Trata-se, 

portanto, de um método de substituição alélica. Neste método, durante os 

sucessivos retrocruzamentos, faz-se seleção para o alelo a ser transferido, enquanto 

as demais características do genitor recorrente (principalmente os caracteres 

quantitativos) vão sendo recuperadas gradativamente, obtendo-se, no final, esse 

genótipo acrescido de um ou poucos alelos do genitor doador. É considerado um 

método vantajoso devido à fácil aceitação por parte dos produtores, já que o cultivar 

receptor costuma ser um material bem aceito no mercado, mantém a maior parte de 

suas características que já eram consideradas favoráveis, acrescida daquela 

introduzida. 

Apesar de seu uso frequente no melhoramento, pouca ênfase tem sido dada 

ao uso do retrocruzamento para o melhoramento de caracteres quantitativos. 

Entretanto, quando se cruzam materiais contrastantes, geralmente ocorre a 

liberação de uma grande variabilidade genética, porém, com uma indesejável 

redução da média, quando comparada ao genitor superior. Uma ou duas gerações 

de retrocruzamento para esse genitor superior, embora teoricamente possam reduzir 

a variância genética, aumentam a média da população, podendo, assim, compensar 

essa suposta redução da variância. Não obstante, sabe-se que existem outros 

fatores capazes de gerar variabilidade nesse tipo população, mesmo quando o 

cruzamento é feito entre cultivares aparentados. Dessa forma, a utilização do 
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retrocruzamento também permite atingir a situação ideal para o melhorista, isto é, 

uma população em que a média e a variância genética sejam altas.  

Existem poucas informações na literatura sobre o uso do método do 

retrocruzamento visando o melhoramento de caracteres quantitativos e estas não 

são conclusivas. Isso porque a maioria desses trabalhos não foi delineada 

especificamente para este fim, mas, sim, visando à transferência de um ou poucos 

alelos controlando uma característica pontual (qualitativa). Muitos deles partiram, por 

exemplo, de genitores pouco contrastantes e, neste caso, realmente não há 

vantagem no uso do retrocruzamento para o melhoramento de caracteres 

quantitativos, conforme será visto adiante. 

Tendo em vista os fatos apresentados, este trabalho tem como principal 

objetivo avaliar a eficiência de uma geração de retrocruzamento no desenvolvimento 

de linhagens superiores em soja para caracteres quantitativos, a partir de 

estimativas de parâmetros como médias, variâncias, herdabilidades e respostas à 

seleção. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

2.1.1 Melhoramento genético de plantas 

 

O melhoramento genético de plantas é tradicionalmente definido como a 

ciência e a arte de melhorar geneticamente as plantas cultivadas (DUDLEY, 1997). 

O termo “arte” se refere à capacidade que o melhorista deve ter de observar e 

detectar diferenças que possam ter valor econômico entre plantas da mesma 

espécie (POEHLMAN, 1987), enquanto o termo ciência trata da aplicação de 

princípios e métodos de genética e estatística, além de outras áreas, como botânica, 

bioquímica, fitopatologia, pedologia, fisiologia e ecologia com esse mesmo objetivo 

(KANG et al., 2007). Assim, os avanços de tecnologias aplicadas em todas essas 

áreas e especialmente na obtenção de informações genéticas têm aumentado muito 

a importância do caráter “ciência” em relação à “arte” (HALLAUER, 2011).  

Gepts e Hancock (2006) consideram o melhoramento vegetal uma ciência 

dinâmica e multidisciplinar caracterizada pela capacidade de se reinventar por meio 

da assimilação e do uso de novas descobertas científicas e abordagens técnicas. 

Além disso, ela envolve a aplicação de princípios genéticos e práticas associadas ao 

desenvolvimento de cultivares mais adequados às necessidades humanas do que à 

simples sobrevivência na natureza, utilizando conhecimentos de agronomia, 

botânica, genética, citogenética, genética molecular, fisiologia, entomologia, 

bioquímica e estatística (SCHLEGEL, 2010). 

Numa visão mais aplicada, considera-se como melhoramento vegetal a 

atividade que, através do estudo e da manipulação do germoplasma de espécies 

cultivadas, objetive e efetivamente concretize a introdução de cultivares superiores 

na agricultura de uma determinada região (BUENO; MENDES; CARVALHO, 2006). 

Para isso, o melhorista dispõe de técnicas e métodos que possibilitam a obtenção de 

sucesso nesses objetivos, a começar pela formação da população-base, ou seja, do 

conjunto inicial de genótipos no qual serão feitas as seleções para formar a base do 

programa de melhoramento (SCHLEGEL, 2010). A questão fundamental dessa 

etapa é que a população-base deve possuir um nível de variabilidade adequado, 

aliado a médias favoráveis dos caracteres de interesse. 
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2.1.1.1 Formação de populações-base 

 

A maioria das espécies cultivadas possui um grande número de materiais 

geneticamente diferentes disponíveis em seu germoplasma. Assim, uma etapa 

fundamental para o sucesso do programa de melhoramento é a escolha dos 

genitores a serem usados nos cruzamentos iniciais que irão originar as populações 

segregantes, nas quais será feita a seleção (fase também designada de formação 

das populações-base). Existem alguns critérios importantes a serem considerados 

nessa etapa (FEHR, 1987; SOUZA JÚNIOR, 2001) que estão descritos a seguir: 

 i) Deve-se priorizar a utilização de cultivares comerciais, de forma a aproveitar 

os efeitos da seleção praticada anteriormente para sua obtenção, o que aumenta a 

probabilidade de concentrar alelos favoráveis em alguns genótipos. Geralmente, 

esses cultivares já apresentam alta produção e várias características favoráveis, 

como resistências às principais pragas e doenças, precocidade, tolerância a 

acamamento, entre outras. Isso permite que a seleção para caracteres mais 

complexos, como produção, seja mais intensa, já que os outros caracteres de menor 

complexidade já estão praticamente fixados; 

 ii) Também é preciso estudar a genealogia dos materiais, de forma a evitar a 

realização de cruzamentos entre indivíduos aparentados, minimizando os efeitos da 

depressão por endogamia (principalmente em espécies alógamas) e a possível 

redução na variabilidade genética. Caso contrário, corre-se o risco de não se 

conseguir obter genótipos superiores ao final do programa de melhoramento; 

 iii) Outro fator chave na escolha dos genitores é a divergência genética entre 

eles, que deve ser a maior possível, pois isso aumenta a variabilidade genética da 

população gerada e, consequentemente, aumenta a probabilidade de obter 

genótipos superiores em processos de seleção. A divergência genética pode ser 

estimada pela capacidade específica de combinação, por meio de cruzamentos 

dialélicos e de marcadores moleculares (FALCONER; MACKAY, 1996). No caso de 

espécies em que os cultivares são híbridos, é importante investigar se os genitores 

pertencem a grupos heteróticos distintos; 

 iv) Deve-se considerar, também, a chamada complementaridade de 

caracteres, ou seja, procurar fazer o cruzamento entre genótipos com características 

interessantes que se complementem e que ainda não estejam concentradas em um 

único genótipo; e 
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 v) Por fim, é importante ter conhecimento acerca do desempenho dos 

cultivares em avaliações de campo num conjunto de diferentes ambientes, pois essa 

é uma ferramenta para a indicação de cultivares superiores que apresentem 

concentrações elevadas de alelos favoráveis e com interações genótipo-ambiente 

também mais favoráveis para o conjunto de ambientes considerado. 

Em cruzamentos envolvendo materiais divergentes, o objetivo básico do 

melhorista compreende o aumento da frequência de linhagens superiores. Para 

atingir este objetivo, os dois genitores devem ser cruzados para permitir a seleção 

de genótipos que associem os alelos favoráveis de ambos na geração segregante. 

Após o cruzamento, a seleção pode ser iniciada imediatamente em F2 ou então 

retrocruzada para o genitor superior uma ou mais vezes antes da seleção. As 

características mais importantes em uma população ideal para iniciar a seleção, 

segundo Dudley (1982), são: (i) média alta; (ii) alta frequência de alelos favoráveis e 

baixa variância genética para os locos contendo os alelos favoráveis da população 

original; e (iii) alta variância genética e maiores frequências (de acordo com ii) de 

alelos favoráveis nos locos em que a população receptora não possui o alelo 

favorável. 

No caso das espécies autógamas (como a soja), a questão mais importante no 

desenvolvimento de uma população-base proveniente de cruzamentos é a 

probabilidade de recuperar progênies homozigotas com uma frequência maior de 

alelos favoráveis do que qualquer genitor utilizado. Essa probabilidade depende dos 

seguintes fatores: (i) número de alelos favoráveis distintos entre os genitores usados 

para gerar a população; (ii) contribuição relativa dos alelos desejáveis dos genitores; 

(iii) probabilidade de fixação dos alelos em um bloco gênico individual; e (iv) 

diferenças genéticas necessárias para o pesquisador poder distinguir a planta 

superior do restante da população (ISLEIB, 1999; LORENCETTI et al., 2006). 

Sendo assim, conforme foi apresentado, a população-base ideal para o 

melhoramento deve associar uma média alta e a maior variabilidade possível para o 

caráter em questão. A disponibilidade cada vez maior de técnicas moleculares para 

quantificar a divergência genética tem levado os melhoristas a utilizar esses dados 

para selecionar genitores, baseando-se no princípio de que, quanto maior a 

variabilidade, maior a probabilidade de encontrar um genótipo com bom 

desempenho.  
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Entretanto, os melhoristas convencionais não desejam excesso de 

variabilidade (RAMALHO; LAMBERT, 2004). Isso porque o valor da divergência 

genética expressa a quantidade total de locos divergentes entre os materiais, sendo 

eles correspondentes a alelos favoráveis ou não. Para fins de melhoramento, é mais 

interessante que os genitores sejam divergentes apenas nos locos onde o cultivar 

superior não possui os alelos favoráveis que, por sua vez, estão presentes no outro. 

Dessa forma, haverá a complementaridade discutida anteriormente, que é a razão 

pela qual os melhoristas com maior experiência preferem cruzar genótipos elite entre 

si (“bom x bom”), sem se preocupar com variabilidade em excesso (DUDLEY, 1997; 

RASMUSSON; PHILLIPS, 1997). Assim, essa escolha se fundamenta no princípio 

de que o melhoramento deve priorizar o acúmulo de vantagens (alelos favoráveis). 

Uma exceção a essa prática ocorre quando o objetivo do programa é 

incorporar a um material elite caracteres encontrados apenas em materiais 

selvagens ou não adaptados, geralmente denominados PIs (Plant Introductions). 

Muitas vezes, as coleções de trabalho dos programas de melhoramento encontram 

um entrave na obtenção de novos materiais vantajosos advindos da recombinação 

de germoplasma elite, enormemente trabalhado ao longo de várias gerações de 

seleção. Para isso, a introdução de novos materiais pouco melhorados torna-se uma 

das poucas saídas viáveis, e assim, utiliza-se o método do retrocruzamento visando 

à transferência do caráter de interesse, conforme será discutido a seguir. Diversos 

trabalhos em soja, por exemplo, utilizaram retrocruzamentos entre genótipos 

comerciais e não adaptados, como também será discutido adiante. 

 

 

2.1.2 Método do retrocruzamento 

 

O método do retrocruzamento geralmente é utilizado para melhorar uma 

característica pontual de um cultivar para a qual ele é deficiente (FEHR, 1987). 

Recentemente, esse método tem recebido grande atenção dos programas de 

melhoramento visando à incorporação de características introduzidas por técnicas 

de engenharia genética nos cultivares comerciais de plantas autógamas ou nas 

linhagens-elite de plantas alógamas (GUIMARÃES et al., 2009). 

Na prática, o método consiste em cruzar um genitor doador (aquele que 

possui a característica de interesse a ser incorporada e usado apenas uma vez no 
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processo) com um genitor recorrente (aquele que se deseja melhorar), sendo que, a 

partir desse cruzamento inicial, as progênies são selecionadas para a característica 

de interesse e cruzadas repetidamente com o genitor recorrente, visando recuperar 

ao máximo suas características (porém mantendo aquela que foi introduzida). A 

cada geração de retrocruzamento recupera-se, em média, metade da constituição 

genética do genitor recorrente em relação à geração anterior, ou seja, se na geração 

F1 há 50% do genoma recorrente, na geração RC1 haverá 75%, na geração RC2 

87,5% e assim sucessivamente, chegando em RC6 com 99,2% do genoma 

recorrente. Portanto, pelo método convencional, são necessários cerca de seis ciclos 

de retrocruzamento para uma recuperação satisfatória do genoma recorrente 

(GUIMARÃES et al., 2009). 

A proporção teórica do genoma recorrente (Pgr) depois de n gerações de 

retrocruzamento pode ser calculada pela seguinte expressão (COLLARD et al., 

2005), assumindo uma população de tamanho infinito (eq. 1): 
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Dessa forma, são obtidas aquelas proporções comentadas anteriormente. 

Ressalta-se que a equação é válida para populações de tamanho grande e, nesse 

caso, os valores obtidos por meio dela seriam os máximos. Considerando que os 

programas de melhoramento trabalham com populações de tamanhos menores, as 

percentagens também devem ser inferiores às calculadas. 

A utilidade do método do retrocruzamento no melhoramento de plantas foi 

sugerida inicialmente no trabalho clássico de Harlan e Pope (1922). Esses autores 

observaram que o retrocruzamento já era utilizado no melhoramento animal para 

fixar características desejáveis; mas ainda não havia sido avaliado para o mesmo 

objetivo em plantas, especialmente cereais. Eles demonstraram com sucesso, em 

cevada, a possibilidade de transferir uma característica desejável (aristas lisas) para 

um cultivar comercial deficiente nesse aspecto (aristas ásperas). Na mesma época, 

Briggs (1938) também demonstrou, em trigo, a possibilidade de transferir 

resistências a doenças por retrocruzamentos. Estudos subsequentes em diversas 

espécies comprovaram a utilidade dos retrocruzamentos no desenvolvimento de 

cultivares (FEHR, 1987). 
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Dessa forma, o método do retrocruzamento vem sendo utilizando há muito 

tempo pelos melhoristas de plantas, visando à transferência principalmente de 

caracteres qualitativos (herança simples, mono ou oligogênica) de um genitor 

qualquer para um genitor adaptado (um cultivar comercial, por exemplo), deficiente 

na característica em questão. Assim, é considerado um método de substituição 

alélica. Durante os sucessivos retrocruzamentos faz-se seleção para o alelo a ser 

transferido, enquanto as demais características do genitor recorrente (sobretudo os 

caracteres quantitativos) vão sendo recuperadas gradativamente, obtendo-se, no 

final, o genitor adaptado acrescido de um ou poucos alelos do genitor doador. 

Vários exemplos de sucesso obtido com o método do retrocruzamento para 

caracteres qualitativos podem ser encontrados na literatura em diferentes culturas, 

como por exemplo: transferência de resistência à ferrugem-da-folha para aveia 

(SIMONS, 1985); resistência à podridão radicular de fitóftora em soja (MIAN; 

COOPER; DORRANCE, 2008), resistência a diversas pragas, doenças e 

nematoides em feijão (SINGH; SCHWARTZ, 2010; SINGH; SCHWARTZ, 2011); 

introgressão de alelos que reduzem o período de vernalização em cevada (CASAO 

et al., 2011), transferência do alelo ph1b em trigo, que controla o pareamento 

cromossômico (FRIEBE et al., 2012); entre outros. 

 

 

2.1.2.1 Efeito da ligação gênica 

 

Uma das limitações do método do retrocruzamento está relacionada à 

ocorrência de ligação gênica e, consequentemente, do chamado “arrasto de genes” 

ou linkage drag. Por definição, a ligação gênica ocorre quando dois alelos 

encontram-se a uma distância inferior a 50 cM (centiMorgans) no mesmo 

cromossomo, formando os chamados blocos haplotípicos. Em um programa de 

retrocruzamento, se um determinado alelo estiver ligado a outro que está sendo 

transferido, a tendência é que eles permaneçam ligados nesse bloco. Dessa forma, 

se o alelo de interesse estiver ligado a alelos deletérios ou que controlam caracteres 

indesejáveis, o retrocruzamento também pode estar incorporando essas 

características, prejudicando o sucesso do programa, pois o bloco incorporado do 

genoma doador só poderá ser eliminado do genoma recorrente por recombinação. A 

incorporação de variedades tradicionais ou espécies silvestres traz invariavelmente 
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consigo esses alelos de difícil eliminação e essa transferência de DNA adicional 

ligado ao alelo de interesse e em transferência é chamada de linkage drag (BORÉM; 

MIRANDA, 2005). A probabilidade de sua ocorrência é alta quando o genótipo 

doador é agronomicamente inferior ao recorrente. Por outro lado, quando existem 

alelos favoráveis em ligação, haverá maior facilidade e vantagem na transferência.  

A extensão do linkage drag é variável ao longo do genoma e é heterogênea 

em volta do loco de interesse. Existem alguns trabalhos clássicos que foram feitos 

visando quantificar esse arraste que ocorre dentro da molécula de DNA em 

programas de retrocruzamento, como os de Stam e Zeven (1981) e Zeven, Knott e 

Johnson (1983). Esses autores concluíram que a quantidade de alelos indesejáveis 

envolvidos pode ser relativamente grande, mesmo havendo uma recuperação 

satisfatória das características do genitor recorrente. Portanto, a partir disso pode-se 

deduzir que, quando se trabalha com caracteres quantitativos, controlados por uma 

quantidade grande de alelos, essa dificuldade se torna proporcionalmente maior. 

O tamanho dos segmentos intactos transferidos do genoma doador é 

influenciado pelo comprimento do cromossomo (medido em centiMorgans), bem 

como pelo número de gerações em que o doador e o recorrente podem recombinar 

por meiose (HANSON, 1959; STAM; ZEVEN 1981). Assim, o número de genes 

potencialmente deletérios em torno do loco gênico de interesse introgredido é 

também bastante variável. Segmentos em torno de 1cM do genoma de tomate em 

programas de retrocruzamento, por exemplo, podem incluir 100 ou mais genes 

(YOUNG; TANKSLEY, 1989). 

Alguns métodos de melhoramento têm sido sugeridos como tentativas para 

contornar esse problema, geralmente utilizando-se a chamada introgressão assistida 

por marcadores moleculares (HOSPITAL; CHARCOSSET, 1997; VISSCHER; 

HALEY; THOMPSON, 1996), também referida como retrocruzamento assistido por 

marcadores (Marker-Assisted Backcrossing – MAB). Conforme já foi discutido, 

utilizando o método convencional são necessárias pelo menos seis gerações de 

retrocruzamento para recuperar o genitor recorrente e, ainda assim, alguns 

fragmentos do genoma doador provavelmente ficarão ligados ao gene de interesse. 

Utilizando marcadores é possível chegar a esse objetivo em RC4, RC3 ou até mesmo 

em RC2 (FRISCH; BOHN; MELCHINGER, 1999), poupando de duas a quatro 

gerações. Numa revisão sobre as aplicações da seleção assistida por marcadores 

moleculares no melhoramento de plantas, Collard e Mackill (2008) apresentam 
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diversos exemplos de sucesso no retrocruzamento assistido (MAB) em culturas 

como cevada, arroz, milho e trigo, inclusive alguns envolvendo QTLs. 

Algumas metodologias também foram desenvolvidas especificamente para 

caracteres quantitativos (QTLs), como a análise de retrocruzamento avançado de 

QTLs (Advanced Backcross QTL Analysis ou simplesmente AB-QTL Analysis), que 

permite a introgressão de genes de interesse econômico de germoplasma selvagem 

para linhagens-elite (TANKSLEY; NELSON, 1996). Consiste numa combinação da 

análise de QTLs com o desenvolvimento varietal por meio de uma transferência 

assistida de alelos que controlam locos quantitativos de linhagens doadoras 

(selvagens ou não adaptadas) para cultivares comerciais. A utilidade desse método 

tem sido testada em diversas culturas, como tomate, arroz, cevada, trigo, milho e 

algodão, indicando boas perspectivas para o futuro (WANG; CHEE, 2010). Outras 

técnicas de seleção assistida de QTLs têm sido propostas, como a seleção assistida 

por marcadores moleculares em contexto específico (Context-Specific Marker-

Assisted Selection ou CSM), que foi sugerida por Sebastian et al. (2010) para 

aumento da produção em populações-elite de soja. Nesse caso, o progresso das 

técnicas de genotipagem (incluindo a redução no custo do sequenciamento de 

genomas completos) pode contribuir muito para os avanços na aplicação dessas 

técnicas em programas de melhoramento, especialmente naqueles que envolvem 

introgressão de caracteres a partir de materiais não adaptados por 

retrocruzamentos. Em todos esses casos, o arraste de genes pode ser bastante 

minimizado pela seleção assistida.  

Ainda nesse contexto, os retrocruzamentos assistidos têm grande importância 

nos programas de introgressão de transgenes para cultivares comerciais, já que, 

nesse caso, também há um grande interesse em permitir a transferência do evento 

transgênico com o mínimo de linkage drag possível, recuperando ao máximo as 

características do cultivar comercial não-transgênico (MOOSE; MUMM, 2008). A 

utilização de marcadores moleculares com essa finalidade permite uma recuperação 

satisfatória do genoma recorrente em somente duas gerações de retrocruzamento, 

enquanto o método tradicional levaria em torno de seis gerações (VISARADA et al., 

2009). 

 

 

 



 35

2.1.2.2 Caracteres quantitativos 

 

Existem poucas informações na literatura sobre o uso do método do 

retrocruzamento visando o melhoramento de caracteres quantitativos e estas não 

são conclusivas. Isso porque a maioria destes trabalhos não foi delineada 

especificamente para este fim, mas, sim, visando à transferência de um ou poucos 

alelos responsáveis uma característica específica, conforme já foi discutido.  

Entretanto, existem trabalhos tradicionais como o de Briggs e Allard (1953) 

ressaltando que o método do retrocruzamento não é, como geralmente se supõe, 

limitado apenas para o melhoramento de caracteres de herança simples. Estes 

autores, numa revisão sobre os progressos obtidos em programas de 

retrocruzamento até a época, já apontavam resultados positivos obtidos com 

caracteres quantitativos, como precocidade e altura da planta em trigo, comprimento 

de grãos em arroz e tamanho de grãos em feijão-fava. Assim, eles afirmavam que 

essa não deveria ser considerada uma limitação do método. 

Allard (1999) também ressalta a importância da utilização de 

retrocruzamentos visando ajustar a expressão de caracteres de herança quantitativa, 

como florescimento precoce. Nesse caso, o autor descreve o procedimento usual, 

que tem sido cruzar uma variedade dominante ou linhagem comercial já bem aceita 

(genitor recorrente) com uma fonte dessa característica (genitor doador), retrocruzar 

para a primeira, selecionar e autofecundar uma quantidade de plantas RC1 que mais 

se assemelhem ao genitor recorrente e, então, selecionar para precocidade e tipo de 

planta com essas características desejadas nas progênies RC1F2. O ciclo pode ser 

repetido uma ou mais vezes, até que se obtenham linhagens com tempo de 

florescimento adequado.  

Conforme foi discutido anteriormente, o retrocruzamento também pode ser 

utilizado nas fases iniciais dos programas de melhoramento, quando serão formadas 

as populações-base. Dudley (1982) indica que essa aplicação do método é 

adequada, num estudo de simulação em que o autor avaliou os efeitos de um 

retrocruzamento na obtenção de genótipos superiores. Entre outros fatores, verificou 

que: (i) se um genitor apresentar mais locos contendo alelos favoráveis que outro, 

uma geração de retrocruzamento antes do início da seleção irá aumentar a 

probabilidade de obtenção de linhagens que superem o genitor superior; e (ii) 

quanto mais divergentes os genitores, maior é a importância do retrocruzamento 
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antes do início da seleção. Além disso, o número de retrocruzamentos necessários 

depende da proporção relativa de alelos favoráveis vindos de cada genitor, isto é, 

quanto maior a divergência entre os genitores, mais retrocruzamentos serão 

necessários. 

Seguindo essa linha de raciocínio, quando o melhorista pretende trabalhar 

com um caráter quantitativo utilizando um genitor que é inferior ao outro, são 

necessárias algumas gerações de retrocruzamento para aumentar suficientemente a 

média do caráter, porém dentro de um nível aceitável de redução da variância 

genética, de forma que ainda permita a realização de uma seleção eficiente. Cox 

(1984) investigou o comportamento teórico das médias e das variâncias genéticas 

em populações de retrocruzamento, mostrando que a tendência, ao retrocruzar para 

o melhor genitor, é de haver um constante aumento da média, enquanto a variância 

genética aditiva decresce, principalmente de RC1 para RC2. Entretanto, o autor 

ressalta a possibilidade de haver um aumento da variância genética com o 

retrocruzamento devido à oportunidade adicional de ocorrência de recombinação na 

meiose em plantas RC1F1. 

O fato de os caracteres quantitativos serem controlados por um número 

grande de locos aumenta a importância do retrocruzamento para recuperar alelos 

favoráveis do genitor superior de um cruzamento, como indicam os resultados 

obtidos por Bailey (1977). Esse autor, utilizando simulação, comparou a resposta à 

seleção a partir da geração F2 e de populações com diferentes números de 

retrocruzamentos (RC1, RC2, ..., RCn). No modelo estudado considerou que 80% dos 

locos favoráveis estavam fixados no genitor superior e que 20% estavam fixados no 

genitor inferior, e em duas situações: (i) um caráter controlado por 20 locos e (ii) um 

caráter controlado por 60 locos. Considerou ainda, como resposta à seleção, a 

probabilidade de uma linhagem recombinante apresentar mais de 80% dos locos 

fixados para o alelo favorável, isto é, 17 ou mais locos favoráveis no caso i e 49 ou 

mais locos favoráveis no caso ii. Para o primeiro caso (20 locos) verificou que esta 

probabilidade foi de 12% para a seleção a partir de F2 e de 27% para a seleção a 

partir de RC2 (segundo retrocruzamento). Para o segundo caso (60 locos) verificou 

que esta probabilidade foi menor que 0,1% para a seleção a partir de F2 e de 17% 

para a seleção a partir de RC4 (quarto retrocruzamento). Concluiu, portanto, que o 

melhoramento genético é tanto mais difícil quanto maior o número de locos 

envolvidos no controle do caráter (fato já bem conhecido) e que o uso do 
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retrocruzamento (um ou mais) é tanto mais importante quanto maior a quantidade de 

locos envolvidos no controle do caráter. 

A importância do retrocruzamento para o melhoramento da produção de 

grãos em soja está bem documentada no trabalho de Kenworthy e Brim (1979). 

Estes autores cruzaram uma linhagem superior com 11 PIs (Plant Introductions) e 

em seguida retrocruzaram todos os cruzamentos para a linhagem superior, gerando 

populações contendo 75% dos alelos da linhagem superior. Em seguida praticaram 

seleção recorrente nestas populações e obtiveram, no final, muitas linhagens 

superiores à linhagem original. Resultados semelhantes foram relatados em aveia 

(LAWRENCE; FREY, 1975) e em milho (LAMBERT; LENG, 1965), reforçando a ideia 

da importância de uma geração de retrocruzamento para o genitor superior, em 

cruzamentos entre genitores com alta divergência para o caráter de interesse.  

Em outro trabalho estudando a melhor forma de incorporar germoplasma 

exótico em populações de melhoramento, Isleib et al. (1999) determinaram as 

probabilidades de se recuperar progênies homozigotas desejadas em uma 

população de espécie autógama derivada de um cruzamento biparental, a partir da 

utilização de um ou mais retrocruzamentos para o melhor genitor. Eles 

estabeleceram que o número de ciclos de retrocruzamentos necessário é função de 

três fatores: (i) o número de diferenças alélicas entre os genitores (N); (ii) a 

proporção de alelos desejáveis no genitor superior (k); e (iii) o número de locos 

homozigotos para os alelos desejáveis em que uma progênie deve exceder o genitor 

superior para ser selecionada (nd). Os autores mostraram que, em cruzamentos 

entre genitores com aproximadamente o mesmo número de alelos desejáveis (k 

próximo de 0,5), a geração F2 proporciona uma maior probabilidade de recuperar os 

genótipos desejados. Já com valores maiores de k, a probabilidade mais alta de 

recuperar os alelos desejáveis do genitor superior compensa a probabilidade mais 

baixa de recuperar os alelos desejáveis do genitor inferior e, portanto, o 

retrocruzamento se torna mais interessante. Além disso, eles ressaltam que, 

aumentando-se N ou nd, mais ciclos de retrocruzamentos são necessários para 

maximizar a probabilidade de recuperar os genótipos desejáveis e, nesses casos, a 

utilização de seleção assistida por marcadores seria vantajosa. 

A variância genética geralmente é maior para populações derivadas de F2 do 

que para populações derivadas de RC1, em quaisquer gerações de autofecundação 

(S1, S2, ... Sn), conforme mostra Bernardo (2010), também em estudo de simulação. 
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O autor utilizou um modelo sem dominância e comparou os efeitos da seleção na 

geração F2 e com um retrocruzamento (RC1). Conforme o autor discute, as duas 

populações têm médias diferentes, isto é m=2F  e am (1/2)RC1 +=  (modelo sem 

dominância), em que m é a média dos genitores e a é metade da diferença entre as 

médias dos genitores. Considerando que o melhoramento genético é uma função da 

média da população e da resposta à seleção, e que esta é uma função da variância 

genética aditiva e, consequentemente, da herdabilidade do caráter, a vantagem de 

uma ou outra população depende do balanço entre estes dois parâmetros (média e 

herdabilidade). Entretanto, o autor também demonstra que o retrocruzamento para o 

genitor superior aumenta a perspectiva de sucesso no melhoramento quando um 

dos genitores tem desempenho superior ao outro, o que ocorre devido à maior 

probabilidade de fixação dos alelos favoráveis nos chamados segregantes 

transgressivos, especialmente em caracteres controlados por muitos locos. Assim, a 

tendência é que as populações derivadas de retrocruzamento sejam mais 

promissoras na obtenção de genótipos superiores. 

O método do retrocruzamento também já foi utilizado como uma estratégia 

eficiente no desenvolvimento de populações segregantes promissoras em culturas 

como a aveia, visando a seleção de genótipos superiores, mesmo em caracteres 

quantitativos, como número de panículas por planta e rendimento de grãos 

(LORENCETTI et al., 2006). Esses autores desenvolveram diversas populações 

retrocruzadas a partir de cruzamentos dialélicos entre cinco genitores e compararam 

com populações F3. Na maioria dos casos, as populações retrocruzadas 

apresentaram médias superiores à F3, indicando a efetividade da utilização de ciclos 

de retrocruzamentos visando o incremento de alelos favoráveis ou blocos gênicos 

complementares no desenvolvimento de populações segregantes promissoras. Os 

autores ressaltam ainda que o retrocruzamento permite intensa frequência de 

crossing-overs, proporcionando alta taxa de recombinação. 

Trabalhos clássicos como os de Dudley (1982) e de Lambert e Leng (1965) 

recomendam pelo menos uma geração de retrocruzamento para o genitor superior; 

por outro lado, outros autores ressaltam que a prática da seleção não deve ser feita 

antes de se realizar o retrocruzamento (OCHANDA et al., 2009). Estes autores 

realizaram um trabalho em sorgo com o objetivo de determinar se uma seleção 

antes do retrocruzamento geraria um número maior de progênies mais produtivas. 
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Foram cruzados dois acessos exóticos de sorgo com dois genitores adaptados, 

selecionando na geração F2 as melhores plantas para serem retrocruzadas com o 

material elite correspondente. Ao mesmo tempo, foi feito o retrocruzamento do F1 

com os genitores adaptados, sem realizar seleção. Assim, puderam comparar as 

gerações RC1F1 e RC1F2 com e sem seleção. Entretanto, não houve uma melhora 

significativa em termos de desempenho agronômico, considerando produção, altura 

das plantas e tempo para florescimento. Consequentemente, os autores não 

recomendam a prática da seleção antes de realizar o retrocruzamento. 

Um exemplo de sucesso na utilização do retrocruzamento para um caráter 

quantitativo é o trabalho de Knott e Taludar (1971) em trigo, que objetivou transferir 

o elevado peso de grãos, além das suas implicações em produção e qualidade. 

Foram utilizados os cultivares Selkirk como genitor doador, e Thatcher como 

recorrente. Ao todo, foram cinco gerações de retrocruzamento para Thatcher, 

intercaladas com algumas gerações de autofecundação para recuperar o peso das 

sementes. Na média, as linhagens derivadas de retrocruzamento apresentaram 

pesos de sementes superiores aos do cultivar Thatcher, sem perda de qualidade, 

mostrando que a estratégia de utilização do retrocruzamento se mostrou eficiente 

para o objetivo proposto. 

Outro exemplo de sucesso na utilização de retrocruzamentos para a 

transferência de um caráter quantitativo é a obtenção do cultivar de cevada Erbet 

(HOCKETT; ESLICK, 1972), em que foi feita a transferência da precocidade do 

cultivar Prior (genitor doador) para o cultivar Betzes (genitor recorrente). Foram feitas 

sete gerações de retrocruzamentos, possibilitando uma redução de oito dias na 

duração do ciclo comparada ao Betzes, sendo que o Prior era dez dias mais 

precoce. Assim, o sucesso na transferência do caráter foi próximo da totalidade (oito 

em dez).  

 

 

2.1.2.3 Aspectos quantitativos dos retrocruzamentos 

 
A genética quantitativa é definida como sendo o estudo do controle genético 

de caracteres que apresentam uma distribuição contínua em gerações segregantes. 

Dessa forma, como a maioria dos caracteres com os quais os melhoristas trabalham 

são herdados de forma quantitativa, o entendimento dos princípios da genética 
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quantitativa é fundamental para o planejamento eficiente de programas de 

melhoramento (DUDLEY, 1997). O estudo de caracteres quantitativos é realizado 

principalmente por meio de componentes de médias e componentes de variância. 

Na seleção de genitores para cruzamentos em espécies autógamas o 

melhorista geralmente escolhe genótipos de alta produção. Com isso objetiva 

capitalizar os ganhos genéticos já obtidos com o melhoramento, visto que a média 

de um conjunto de linhagens endogâmicas derivadas de um cruzamento biparental é 

igual à média dos genitores. Exceções ocorrem quando é necessária a introdução 

de uma característica não existente em cultivares comerciais, ou quando se 

pretende ampliar a variabilidade genética. Nestes casos, frequentemente se utilizam 

genitores divergentes para alguma característica, como produção de grãos, dias 

para maturação (ciclo), altura da planta, etc. 

Quando se cruzam materiais contrastantes (P1 e P2), gera-se uma grande 

variabilidade genética em F2, mas ocorre uma redução da média da população. Para 

um caráter quantitativo, isto pode ser descrito com base nas expressões 

apresentadas a seguir (eq. 2 a 6), considerando apenas um loco com dois alelos 

(KEARSEY; POONI, 1996).  

Média do genitor P1: 

am +=1P                                                             (2) 

 

Média do genitor P2: 

am −=2P                                                             (3) 

 

Média da geração F1: 

dm +=1F                                                             (4) 

 

Média da geração F2: 

dm (1/2)F2 +=                                                        (5) 

 

Variância genética na geração F2: 
2
D

2
A

2
)G(F σσσ

2
+=                                                        (6) 
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Nos modelos anteriores, m é a média dos genitores (linhagens), a é o desvio 

dos homozigotos, d é o desvio dos heterozigotos, 2
Gσ  é a variância genética total, 2

Aσ  

é a variância genética aditiva e 2
Dσ  é a variância genética dominante. Ainda de 

acordo com este modelo, a é metade da diferença entre as médias dos genitores, ou 

seja, [a = (1/2) (P1 - P2)]. Obviamente, para um caráter quantitativo, a = ∑ai e d = ∑di, 

em que i é o número de locos em que os genitores são divergentes.  

Com base neste modelo, se for feito um retrocruzamento para o P1, tem-se, 

teoricamente, uma redução na variância genética, mas um aumento na média da 

população, de acordo com as seguintes expressões (eq. 7 e 8): 

Média da geração RC1: 

dam (1/2)(1/2)RC1 ++=                                                  (7) 

 

Variância genética na geração RC1: 
2
D

2
A

2
)G(RC σ(1/2)σσ

1
+≅                                                       (8) 

 

Desse modo, ocorre um aumento da média, devido ao componente a, mas 

uma redução da variância genética. Evidentemente, o componente a é tanto maior 

quanto mais divergentes forem os genitores.  

As linhas puras aleatórias (sem seleção) derivadas do F2 e do RC1 (geração 

n) possuem as seguintes médias, respectivamente (eq. 9 e 10): 

m=nF                                                                   (9) 

 

am (1/2)RCn +=                                                   (10) 

 

Portanto, a vantagem de um ou outro tipo de população é uma questão de 

balanço entre médias e variâncias, considerando que a média da população 

melhorada depende da média da população-base (original) e da resposta à seleção 

(eq. 11), isto é: 

 

Rsxx om +=                                                          (11) 
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em que mx  é a média da população melhorada, ox é a média da população 

original e Rs  é a resposta à seleção. 

Entretanto, é importante ressaltar novamente que esse modelo apresentado é 

simplificado e considera apenas um loco com dois alelos (KEARSEY; POONI, 1996). 

Obviamente, caracteres quantitativos são controlados por um número grande de 

locos (QTLs) espalhados pelo genoma, o que dificulta a aplicação desse tipo de 

modelo em algumas situações. 

Além disso, existem outros fatores desconsiderados por esse modelo, como a 

ocorrência de epistasia. Quando a epistasia está presente, ela ocasiona vieses nas 

estimativas dos componentes de variância aditiva e de dominância e, 

consequentemente, resulta em imprecisões nas estimativas de parâmetros genéticos 

importantes como o coeficiente de herdabilidade e a resposta esperada com a 

seleção (CARLBORG; HALEY, 2004). A ocorrência de epistasia tem sido relatada 

em várias culturas e para diversos caracteres de importância agronômica, entre elas, 

a do milho (ETA-NDU; OPENSHAW, 1999; WOLF; HALLAUER, 1997), feijão 

(JOHNSON; GEPTS, 2002), arroz (LI et al., 2001), tomate (CAUSSE et al., 2007), 

trigo (NANDA; SINGH; CHAND, 1990), entre outras. Em soja, existem trabalhos que 

indicam a importância dos efeitos epistáticos em caracteres quantitativos, 

especialmente a produção de grãos (ARAÚJO, 2006; BARONA; COLOMBARI 

FILHO; GERALDI, 2009; MARTIN et al., 2009), inclusive trabalhos de mapeamento 

de QTLs que têm detectado efeitos epistáticos significativos para esse caráter 

(GUZMAN et al., 2007; LARK et al., 1995; PALOMEQUE et al., 2009; SAINT 

MARTIN et al., 2009; WANG et al., 2009). Assim, esses efeitos podem ocasionar 

desvios nos resultados teóricos esperados, como, por exemplo, aumento de 

variabilidade (RASMUSSON; PHILLIPS, 1997). 

Em populações nas quais ocorre um processo de fixação de alelos, como 

naquelas que sofreram o efeito de “gargalo” (bottleneck) ou subdivisão, pode ocorrer 

uma conversão da variância genética epistática em aditiva, na qual a seleção natural 

atua, permitindo que essa população se adapte rapidamente a novos ambientes 

(GOODNIGHT, 1988). Essa conversão representa um mecanismo específico, pelo 

qual o progresso da seleção é mantido, apesar de haver uma base genética estreita 

(BERNARDO, 2010). Essa possibilidade concorda com as considerações de 

Rasmusson e Phillips (1997), que levantaram a hipótese de que a epistasia seja uma 
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das razões do contínuo sucesso dos ciclos avançados de seleção. Dessa forma, se 

o retrocruzamento funcionar numa população como um processo de fixação de 

alelos, pode ocorrer essa conversão de variâncias, aumentando o componente 

genético, o que jamais seria previsível naqueles modelos tradicionais simplificados. 

Apesar dos modelos preverem redução da variância genética em populações 

retrocruzadas, existem trabalhos que contrariam essa suposição e reforçam a 

possibilidade de aumento. Cox e Frey (1984) verificaram que, em cruzamentos de 

genótipos cultivados de sorgo com raças selvagens, a variância genética para 

produção de grãos das linhagens derivadas de retrocruzamento foi de duas a cinco 

vezes maior do que aquela das linhagens derivadas do cruzamento biparental. Os 

autores propuseram um modelo epistático de genes regulatórios para explicar esse 

desvio do que era esperado na teoria. Cox (1984) ressalta a possibilidade de haver 

um aumento da variância genética com o retrocruzamento devido à oportunidade 

adicional de ocorrência de recombinação na meiose em plantas RC1F1. 

Por outro lado, Helms, Orf e Scott (1994) obtiveram resultados diferentes na 

mesma linha de pesquisa em soja. Esses autores também avaliaram linhagens 

derivadas de um cruzamento biparental e linhagens derivadas de um 

retrocruzamento, utilizando como genitores o cultivar Evans e a PI-417511, sendo o 

primeiro usado como recorrente. Os caracteres avaliados foram: produção de grãos, 

dias para maturação e altura na maturação. Para todos os caracteres, os autores 

encontraram variâncias genéticas bem menores entre as linhagens derivadas do 

retrocruzamento do que entre aquelas derivadas do F2. Entretanto, quando 

utilizaram uma função combinando média e ganho genético esperado em produção, 

verificaram que a população derivada do retrocruzamento foi mais promissora, com 

maior potencial para gerar genótipos superiores ao genitor recorrente. Dessa forma, 

os resultados sugeriram que o uso de PIs como genitores pode se justificar em 

alguns casos. 

Os programas de retrocruzamento na cultura do feijoeiro são bastante 

comuns e aplicados com objetivos diversos, conforme demonstra a revisão 

apresentada por Singh (2001). Muitos deles envolvem a introgressão de caracteres 

entre os grupos andino e mesoamericano. Baldoni et al. (2008) realizaram 

retrocruzamentos entre os cultivares BRS-Radiante (andino) e Carioca-MG 

(mesoamericano), avaliando a eficiência de seleção em populações com diferentes 

proporções de cada genitor. A variância genética foi estável em todas as 
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populações, mas a média de produção foi inferior naquela com 50% dos alelos de 

ambos os genitores. Assim, os retrocruzamentos se mostraram mais eficazes para 

gerar linhas puras superiores, já que aumentaram as médias, sem reduzir a 

variância. Como o cultivar BRS-Radiante é precoce e mais produtivo, a estratégia de 

retrocruzar para ele uma ou duas vezes se mostrou interessante. Ramalho, Pirola e 

Abreu (1998) fizeram um trabalho semelhante, tentando introgredir o porte ereto das 

linhagens H-4 e H-15 para o cultivar Carioca-MG. As populações derivadas do 

retrocruzamento para as linhagens (25% dos alelos do cultivar) geraram um maior 

número de progênies promissoras, embora a frequência de plantas com fenótipos 

desejáveis tenha sido baixa. 

Em outra linha de pesquisa com feijoeiro envolvendo introgressão, Rosal et al. 

(2000) investigaram a eficiência da seleção precoce para produção de grãos 

utilizando progênies derivadas da geração F2 e de retrocruzamentos entre dois 

genótipos-elite: Carioca e FT-Tarumã. Foram obtidas as gerações F2, RC1F2 e 

RC2F2, sendo que RC1 representa o retrocruzamento para o cultivar Carioca, e o 

RC2, para o FT-Tarumã. Essas progênies foram conduzidas pelo método do bulk 

dentro de famílias F2 e avaliadas nas gerações F2:3, F2:4, F2:5 e F2:6. Na média das 

gerações, os autores observaram uma maior frequência de progênies com 

desempenho superior entre aquelas derivadas de RC2 (75% dos alelos do cultivar 

FT-Tarumã), sendo que elas superaram inclusive o genitor recorrente. Assim, mais 

um trabalho mostrou as vantagens do retrocruzamento na obtenção de progênies 

superiores em produção. 

 

 

2.1.2.4 Retrocruzamento em soja 

 

O método do retrocruzamento tem sido amplamente utilizado no 

desenvolvimento de novos cultivares de soja, especialmente visando a transferência 

de resistência a doenças, melhoria do sabor, redução do teor de ácido linolênico, 

redução dos teores de inibidores de proteases e aumento do teor de ácido oleico. No 

caso da transferência de resistência a doenças, existem vários exemplos de 

cultivares obtidos dessa forma, como, por exemplo, para a doença cercosporiose ou 

“mancha olho-de-rã” (Cercospora sojina Hara) foram desenvolvidos os cultivares 

resistentes: Doko-RC, Cariri-RC, Teresina-RC, BR-4-RC e IAS-5-RC, todos por 
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programas de retrocruzamento. Da mesma forma, para o cancro-da-haste (Diaporthe 

phaseolorum f. sp. meridionalis) foram desenvolvidos: Princesa-RCH, FT-Abyara-

RCH e FT-Cristalina-RCH (SEDIYAMA; TEIXEIRA; REIS, 2005). Muitos trabalhos 

também já demonstraram a possibilidade de transferir a resistência à podridão 

radicular de fitóftora (Phytophthora megasperma Drechs. var. sojae) para a soja por 

retrocruzamentos (WEHRMANN; FEHR; CIANZIO, 1988; WILCOX et al., 1971). 

Atualmente, um dos maiores desafios para os pesquisadores de soja é a 

incorporação de alelos que conferem resistência à ferrugem asiática (Phakopsora 

pachyrhizi) aos materiais que já estão no mercado (HYTEN et al., 2007). 

Apesar da ampla utilização da seleção assistida por marcadores em 

programas de retrocruzamento de outras culturas, como já foi exposto, existem 

alguns desafios na aplicação dessas técnicas em soja, conforme relatam Orf, Diers e 

Boerma (2004). Estes autores afirmam que isso se deve à dificuldade em gerar uma 

quantidade suficiente de sementes F1 de retrocruzamento (ou RC1) para produzir 

uma população com tamanho satisfatório para praticar seleção. Ao contrário de 

espécies como o milho, por exemplo, é difícil produzir muitas centenas de sementes 

RC1 de soja, pois cada cruzamento gera poucas delas. O problema é ainda maior 

quando a seleção assistida está aliada a ciclos rápidos de gerações em períodos de 

entressafra ou em casas de vegetação, quando se pode avançar até três gerações 

em um ano (FEHR, 1987). Caso isso não seja possível, a produção de sementes 

híbridas é difícil e cara. Por exemplo, quando um melhorista está introgredindo dois 

genes em um genitor recorrente, apenas um quarto dos gametas de uma planta RC1 

carregará ambos. Se a intenção é selecionar para esses genes que estão sendo 

introgredidos, os melhoristas precisarão gerar 459 plantas RC1 para ter 95% de 

probabilidade de obter 100 plantas selecionáveis que carreguem os dois genes 

(FEHR, 1987; SEDCOLE, 1977). 

Ainda assim, estudos recentes indicam que o método do retrocruzamento 

está presente em boa parte dos programas de melhoramento de soja em andamento 

pelo mundo. Uma pesquisa realizada entre os melhoristas dessa cultura nos Estados 

Unidos mostrou que 65% dos pesquisadores do setor privado utilizam esse método 

dentro dos programas que desenvolvem, enquanto, no setor público, esse número é 

ainda maior: 87% (CIANZIO, 2007). Entre os cultivares de soja norte-americanos 

liberados da década de 1970 até 2008, pelo menos 10% originaram de programas 

de retrocruzamento, desde aqueles que utilizaram apenas uma geração (5%), de 
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duas a quatro (3%) e cinco ou mais gerações de retrocruzamentos (2%), de acordo 

com os dados apresentados por Mikel et al. (2010). Todos esses dados reforçam a 

importância dessa metodologia para a cultura da soja. 

Além disso, o trabalho de Cianzio (2007) também mostra que uma grande 

parte desses pesquisadores utiliza introduções (PIs) em seus programas (47% no 

setor privado e 73% no setor público). Isso significa que uma boa parte da utilização 

de retrocruzamentos provavelmente deve estar voltada à introgressão de 

características dessas linhagens pouco adaptadas para cultivares comerciais, visto 

que a base genética da cultura da soja é reconhecidamente estreita (CHUNG; 

SINGH, 2008; HIROMOTO; VELLO, 1986). Assim, existem muitos trabalhos nessa 

espécie que utilizaram retrocruzamentos entre genótipos comerciais e PIs, visando à 

introdução ou melhoramento de caracteres não disponíveis nos materiais-elite, entre 

eles: Guzman et al. (2007), Ininda et al. (1996), Kim et al. (2012), Schoener e Fehr 

(1979), Vello, Fehr e Bahrenfus (1984) e Wehrmann et al. (1987). 

Recentemente, com a introdução dos transgênicos no mercado de sementes, 

tornou-se necessária a introdução desses eventos geneticamente modificados de 

interesse nos cultivares que já estavam no mercado, o que gerou a necessidade de 

utilizar o método do retrocruzamento em programas de melhoramento de soja nessa 

linha de pesquisa. A resistência ao glifosato é o evento mais difundido entre os 

transgênicos de soja (chamada de soja RR – Roundup Ready®), e tem sido bastante 

introgredido para os materiais comerciais (MIKEL et al., 2010), como é o caso do 

cultivar BRS-Favorita-RR, por exemplo (FRONZA et al., 2011). A utilização de 

seleção assistida por marcadores nesses programas de retrocruzamento também 

tem se mostrado de grande importância para maximizar a recuperação dos 

genótipos recorrentes em menos gerações (McELROY, 1999). 

Muitos pesquisadores de soja já identificaram QTLs associados com a 

produção de grãos, sendo que a maioria desses estudos detectou esses locos de 

alta produção em genitores exóticos (GUZMAN et al., 2007; KIM et al., 2012; 

PALOMEQUE et al., 2009; SEBASTIAN et al., 2010). Porém, esses locos costumam 

estar fortemente ligados a outros desfavoráveis (CONCIBIDO et al., 2003) e, além 

disso, esse tipo de germoplasma tem alta frequência de alelos deletérios. Assim, 

alguns desses trabalhos também indicam a possibilidade de utilização de seleção 

assistida desses QTLs relacionados à produção em populações derivadas de 

retrocruzamento. Entretanto, a maior parte dos QTLs identificados nesses estudos 
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ainda não foi introgredida para cultivares comerciais ou selecionada para um 

programa de melhoramento, o que provavelmente se deve à falta de validação. 

Caracteres controlados por QTLs de baixa herdabilidade e altamente poligênicos, 

como a produção, são muito mais suscetíveis aos efeitos ambientais, podendo ser 

mascarados por fatores externos. Entretanto, Concibido et al. (2003) identificaram 

um QTL de produção significativo numa PI de Glycine soja, confirmaram o seu efeito 

em linhagens de retrocruzamento e introgrediram esse QTL para um germoplasma 

elite de G. max, obtendo aumentos de 9% na produtividade dos indivíduos contendo 

o alelo introgredido. Isso demonstra o potencial do uso de QTLs para melhorar a 

produção, mas é importante que eles sejam confirmados ou melhor caracterizados 

em seus componentes genéticos, de forma que seu potencial para aplicação nos 

programas de melhoramento possa ser corretamente avaliado (AINSWORTH et al., 

2012). 

Em um trabalho mais antigo, Carpenter e Fehr (1986) já haviam feito um 

trabalho semelhante, introgredindo germoplasma de G. soja para cultivares 

comerciais de G. max. Eles realizaram cinco gerações de retrocruzamento de dois 

acessos da soja selvagem com dois cultivares comerciais (Amsoy-71 e Century), 

avaliando cada geração para diversos caracteres. As porcentagens de progênies 

segregantes similares aos genitores comerciais em termos agronômicos foram de 

zero para RC0 e RC1, 2% em RC2, 22% em RC3, 51% em RC4 e 65% em RC5. 

Portanto, os autores recomendaram no mínimo dois retrocruzamentos para obter 

algum segregante que recupere de forma satisfatória o desempenho agronômico de 

progênies derivadas de G. soja, considerando pelo menos 50 plantas retrocruzadas 

em cada geração. Três retrocruzamentos seria o número ideal para obter uma alta 

frequência de segregantes úteis num programa de desenvolvimento de cultivares. 

Conforme já foi discutido, os resultados apresentados por Concibido et al. (2003) 

indicam que esse tipo de trabalho pode ser otimizado pelo uso da introgressão 

assistida. 

Os trabalhos que visam associar caracteres quantitativos como alto teor de 

proteína e produção por meio de programas de retrocruzamento são bastante 

comuns em soja. Wehrmann et al. (1987) utilizaram o método na tentativa de 

transferir genes que aumentam o teor de proteína para três cultivares de alta 

produção e de ciclos diferentes, partindo de linhagens pouco adaptadas (PIs). Foram 

obtidas três populações formadas por cruzamentos biparentais, avançadas até a 
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geração F3 e retrocruzadas duas vezes com os materiais recorrentes (mais 

produtivos). Os autores concluíram que a realização de dois retrocruzamentos 

possibilitou selecionar linhagens com maior teor proteico e produção similar aos 

genitores recorrentes, principalmente na população de ciclo mais tardio. 

Nessa mesma linha de pesquisa, o trabalho de Wilcox e Cavins (1995) é outro 

caso de sucesso, em que se objetivou a transferência do caráter teor de proteína do 

cultivar Pando (genitor doador) para um cultivar altamente produtivo, Cutler-71 

(genitor recorrente). Após três gerações de retrocruzamento, eles avaliaram 

progênies RC3F4 e encontraram linhagens altamente produtivas, similares ao genitor 

recorrente e com alto teor de proteína, além de uma tendência de recuperação do 

caráter teor de óleo. Assim, apesar das avaliações realizadas confirmarem a 

correlação negativa entre o teor de proteína tanto com a produção como com o teor 

de óleo, a presença de progênies reunindo todas as características desejáveis 

sugeriu a ausência de barreiras fisiológicas na combinação delas. Ao mesmo tempo, 

foi demonstrada a possibilidade de transferir caracteres quantitativos entre genótipos 

de soja por meio de retrocruzamentos. 

Já Cober e Voldeng (2000) fizeram um trabalho similar utilizando os cultivares 

AC-Proteus (alta proteína) e Maple Glen (alta produção), porém não obtiveram 

nenhuma linhagem de alto teor de proteína que superasse os melhores cultivares 

em produção. 

Conforme já foi comentado anteriormente, Kenworthy e Brim (1979) 

demonstraram a importância do retrocruzamento para o melhoramento da produção 

de grãos em soja ao cruzarem um cultivar comercial com PIs, retrocruzando em 

seguida com o material elite. As populações retrocruzadas geraram progênies 

transgressivas (superiores aos genótipos iniciais) no processo de seleção recorrente 

que foi aplicado em seguida, mostrando que o retrocruzamento gerou variabilidade 

útil e passível de seleção. 
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2.2 Material e Métodos 

 

 

2.2.1 Descrição do material experimental 

 

O material utilizado no presente trabalho compreende dois cultivares 

adaptados às condições do Estado de São Paulo, escolhidos com base na 

divergência para vários caracteres: produção de grãos, dias para maturação e altura 

da planta, sendo eles EMGOPA-315 (P1) e BRS-134 (P2), em que o primeiro é mais 

produtivo, mais tardio e com plantas mais altas. Em um experimento realizado no 

ano agrícola 2007/08 e nos mesmos locais do presente trabalho, P1 foi 57% mais 

produtivo do que P2 (COLOMBARI FILHO; GERALDI; BARONA, 2010). A descrição 

dos cultivares está apresentada a seguir. 

 

• P1 - EMGOPA-315 (Rio Vermelho): Linhagem brasileira, liberada em 1998 

pela extinta EMGOPA (Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária), proveniente do 

cruzamento entre Dourados(2) x [(Amambaí(2) x Ocepar 9-SSI)], com flores brancas, 

hipocótilo verde, pubescência marrom e vagem marrom escura. Tem hábito de 

crescimento determinado, ciclo médio (131 a 140 dias), porte alto, boa ramificação, 

semente com formato esférico arredondado, tegumento amarelo, lustro intermediário 

e hilo preto. Possui resistência ao cancro-da-haste (Phomopsis phaseoli f.sp. 

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

(Cercospora sojina), ao oídio (Microsphaera diffusa) e ao mosaico comum da soja 

(Soybean Mosaic Virus – SMV); e suscetibilidade aos nematoides de galhas 

(Meloidogyne javanica e Meloidogyne incognita). 

 

• P2 - BRS-134: Linhagem brasileira, liberada em 1998 pela EMBRAPA 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), proveniente do cruzamento entre 

BR83-147 x BR84-8309, com flores brancas, hipocótilo verde, pubescência marrom 

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

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

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

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

e Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis), à ferrugem asiática (Phakopsora 
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pachyrhizi), à mancha olho-de-rã (Cercospora sojina), aos vírus da necrose da haste 

(VNH) e ao mosaico comum da soja (Soybean Mosaic Virus – SMV); e 

suscetibilidade ao oídio (Microsphaera diffusa) e aos nematoides de galhas 

Meloidogyne javanica e Meloidogyne incognita).  

 

 

2.2.2 Caracterização do ambiente experimental 

 
Os experimentos foram conduzidos em dois locais, descritos a seguir e 

indicados no mapa da Figura 1. 

 

2.2.2.1 Estação Sede (Departamento de Genética da ESALQ/USP) 

 
O primeiro local é uma área experimental localizada dentro das dependências 

do Departamento de Genética da ESALQ/USP, no município de Piracicaba-SP. A 

área localiza-se na margem esquerda do rio Piracicaba, aproximadamente nas 

coordenadas de 22º42’13’’ de latitude sul e 47º38’25’’ de longitude oeste, a uma 

altitude média de 510 m acima do nível do mar, e com solo bastante argiloso. 

 

2.2.2.2 Estação Experimental Anhumas 

 

O segundo local é a Estação Experimental Anhumas do Departamento de 

Genética da ESALQ/USP, também localizado no município de Piracicaba-SP, porém 

a uma distância geográfica de 42 km do primeiro local, no distrito de Anhumas 

(extremo oeste do município), a uma altitude média de 465 m acima do nível do mar. 

A área localiza-se na margem direita do rio Tietê, na bacia de acumulação de Barra 

Bonita, aproximadamente nas coordenadas de 22º50’45’’ de latitude sul e 48º01’15’’ 

de longitude oeste, e com solo arenoso. 
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Figura 1 - Mapa da região do município de Piracicaba, mostrando a localização dos dois locais 

utilizados no presente trabalho (1 e 2) 
 

 

2.2.3 Execução experimental 

 

2.2.3.1 Obtenção das progênies derivadas das populações F2 e RC1 

 

No ano agrícola de 2006/07 os dois genitores (P1: EMGOPA-315 e P2: BRS-

134) foram cruzados em casa de vegetação para a obtenção de sementes F1, 

utilizando-se 10 vasos com plantas individuais de cada um, com semeadura 

escalonada no tempo, e obtendo-se, ao final, 50 sementes F1 viáveis. No ano 

agrícola de 2007/08, 40 sementes de F1 e 40 sementes de P1 foram semeadas 

individualmente em vasos, na casa de vegetação. As semeaduras também foram 

escalonadas no tempo (entre outubro e dezembro), para conseguir o máximo de 

coincidência de florescimento para os dois genótipos. Na época do florescimento 

foram feitos os cruzamentos [P1 x F1], utilizando P1 como fêmea e F1 como macho 

(em média quatro cruzamentos em cada planta P1), visando obter as sementes 

retrocruzadas (RC1F1). Dessa maneira, foram obtidas nas plantas P1 pelo menos 

150 sementes RC1F1 e, nas plantas F1, pelo menos 150 sementes F2, por 

autofecundação natural. No inverno de 2008, 100 sementes F2 e 100 sementes 

RC1F1 foram semeadas em vasos na casa de vegetação, com controle de luz e 
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temperatura, para a obtenção de progênies F2:3 e progênies RC1F2, oriundas das 

autofecundações das plantas F2 e RC1F1, respectivamente. Foram obtidas 100 

progênies de cada tipo, com quantidade suficiente de sementes para o preparo de 

experimentos com repetições. No ano agrícola 2008/09 as progênies F2:3 e RC1F2 

foram semeadas no campo em linhas individuais de 2 m e, na época da maturação, 

colhidas em bulk, obtendo-se, assim, 100 progênies F2:4 e 100 progênies RC1F3. 

A Figura 2, abaixo, apresenta um esquema ilustrando a obtenção das 

progênies. 

 

 

Figura 2 - Esquema de obtenção das populações nas quais se baseia o presente trabalho 
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2.2.3.2 Avaliação experimental das progênies 

 

As progênies F2:4 e RC1F3 (100 progênies de cada tipo) foram avaliadas em 

experimentos separados no ano agrícola de 2009/10 utilizando-se o delineamento 

em látice simples duplicado 10x10 (quatro repetições), em dois locais: 1) Estação 

Sede; e 2) Estação Anhumas. É importante considerar que, embora os dois tipos de 

progênies tenham sido avaliados em experimentos distintos, devido aos diferentes 

graus de endogamia entre elas, a instalação dos experimentos foi feita intercalando 

as repetições de cada experimento de forma aleatória na área experimental. Dessa 

forma, inicialmente foi alocada a primeira repetição sorteada de cada experimento 

(tipo de progênie), seguida da segunda repetição de cada experimento, e assim por 

diante, até a quarta repetição. Com este procedimento, foram mantidos os dois tipos 

de progênies separados, ao mesmo tempo em que estes ocuparam a mesma área 

experimental. No ano agrícola 2010/11, as progênies F2:4 e RC1F3 foram avaliadas 

novamente na Estação Anhumas utilizando-se o mesmo tipo de experimento. 

Em todos os experimentos foram utilizadas parcelas lineares de 2,0 m de 

comprimento espaçadas de 0,50 m, contendo, inicialmente, 45 plantas. Os 

experimentos foram semeados no início de novembro, com desbaste para 30 plantas 

por parcela, feito 30 dias após o plantio, quando as plantas estavam 

aproximadamente no estádio V3 (FEHR et al., 1971). Nessa fase, também foi feita a 

contagem do estande inicial das parcelas para posterior utilização desses dados na 

correção para estande. Essa correção foi feita por meio do ajuste por covariância 

(PIMENTEL GOMES, 2009), utilizando-se o dado de estande inicial como covariável 

na análise de variância, seguindo a metodologia proposta por Vencovsky e Barriga 

(1992). 

 

 

2.2.4 Caracteres avaliados 

 

Em todos os experimentos, foram avaliados os seguintes caracteres:  

 

a) Número de dias para o florescimento (DF): período que corresponde ao 

número de dias decorridos entre a data da semeadura e o início do florescimento, 

em que pelo menos 50% das plantas da parcela atingiram o estádio R1 da escala de 
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Fehr et al. (1971), ou seja, quando a planta apresentou uma flor aberta em qualquer 

nó sobre a haste principal; 

 

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

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

florescimento (estádio R1), avaliadas por meio da média de cinco plantas aleatórias e 

competitivas da parcela; 

 

c) Número de dias para a maturação (DM): período que corresponde ao 

número de dias decorridos entre a semeadura e o início da maturação completa, 

quando cerca de 95% das vagens das plantas da parcela estavam maduras (secas); 

 

d) Altura das plantas na maturação (AM): distância (medida em 

centímetros) do nível do solo ao ápice da haste principal, na época da maturação 

(estádio R8), avaliadas por meio da média de cinco plantas aleatórias e competitivas 

da parcela; 

 

e) Acamamento (AC): avaliado visualmente na maturação completa (estádio 

R8), por meio de uma escala de notas visuais que varia de 1 a 5, em que a nota 1 

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

com todas as plantas completamente acamadas; 

 

f) Produção de grãos (PG): avaliada por meio da pesagem (medida em 

gramas, utilizando de balança eletrônica) dos grãos colhidos de cada parcela (g.m-2), 

após debulha das plantas em trilhadeira mecânica, corrigida para 13% de umidade; 

 

g) Umidade das sementes (US): avaliada por meio da utilização do aparelho 

medidor de umidade Dickey-John®, modelo Multi-Grain. A medição foi feita logo em 

seguida à pesagem das parcelas; e  

 

h) Estande (ST): correspondente ao número inicial de plantas na parcela de 

2,0 m, avaliado logo após o desbaste para ser usado como covariável da produção. 
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2.2.5 Análises estatístico-genéticas 

 

Para cada caráter foram realizadas as análises de variância individuais e 

conjuntas, segundo o delineamento em látice, com correção para estande 

(VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). Para isso, foi utilizado o software estatístico SAS® 

para Windows (Statistical Analysis System, SAS Institute Inc., 2008) versão 9.2, 

módulo “PROC GLM”. Para o caráter acamamento (AC), as notas aplicadas na 

avaliação visual foram transformadas em 1x +  para ajustar os dados às exigências 

do modelo. 

 

 

2.2.5.1 Análises individuais 

 

O esquema da análise de variância para as progênies F2:4 e as progênies 

RC1F3 com as respectivas esperanças dos quadrados médios está apresentado na 

Tabela 1, com base no seguinte modelo matemático (eq. 12), em que todos os 

efeitos (exceto a média) são aleatórios (COCHRAN; COX, 1966): 

 

ijkk(j)jiijk
ebrpµY ++++=                                                (12) 

     

em que:  

 

� Yijk  é o valor observado da progênie i da repetição j e bloco k; 

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

� pi  é o efeito aleatório de progênies i (i = 1,2,...,I, sendo I = K2); 

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

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

� 
ijk

e  é o erro experimental associado à observação Yijk. 

 

Com base neste modelo, o esquema da análise de variância individual e as 

esperanças dos respectivos quadrados médios são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Esquema de análise de variância individual do látice, considerando o modelo aleatório 

Fonte de Variação  GL QM 

Repetições (R)  (J – 1)  QMR 

Blocos / R  J (K – 1)  QMB 

Progênies (ajust.)  (I – 1)  QMP 

Erro Intrablocos  (K – 1) (JK – K – 1)  QME 

     
Total  I J – 1   

 

em que: 

 

� QMR é o quadrado médio de repetições; 

� QMB é o quadrado médio de blocos dentro de repetições; 

� QMP é o quadrado médio de progênies; 

� QME é o quadrado médio do resíduo intrablocos; 

 

 

2.2.5.2 Análises conjuntas 

 

Foram realizadas as análises conjuntas considerando três ambientes: 

Estação Anhumas (ano 2009/10), Estação Anhumas (2010/11) e Estação Sede 

(2009/10) para os experimentos contendo as progênies F2:4 e para os experimentos 

contendo as progênies RC1F3. Essas análises também foram realizadas com o 

software estatístico SAS® para Windows versão 9.2 (SAS Institute Inc., 2008), com 

base no modelo matemático a seguir (eq. 13), em que todos os efeitos (exceto a 

média) são aleatórios (COCHRAN; COX, 1966): 

 

ijkmimmk(jm)j(m) iijkl e+(pa)+a+brpµ+=Y ++                      (13) 

 

em que:  

 

� Yijkm é o valor observado da progênie i na repetição j, bloco k e ambiente m;  

� µ   é a média geral;  

� pi  é o efeito de progênies (i = 1, 2, ... I, sendo I = K2);  
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� rj(m)  é o efeito de repetições dentro de ambientes (j = 1, 2, ... J);  

� bk(jm)  é o efeito de blocos dentro de repetições e ambientes (k = 1, 2, ... K);  

� am  é o efeito de ambientes (m = 1, 2, ... M);  

� (pa)im  é o efeito da interação da progênie i com o ambiente m; e  

� eijkm   é o erro experimental associado à parcela ijkm.  

 

Para a obtenção das esperanças matemáticas dos quadrados médios 

apresentadas na Tabela 2, foram adotadas as seguintes premissas: 

 

i) )σ(0, NID~ 2
pip ; 

ii) )σ(0, NID~ 2
rj(m)r ; 

iii) )σ(0, NID~ 2
bk(jm)b ; 

iv) )σ(0, NID~ 2
ama ; 

v) )σ(0, NID~ 2
paim(pa) ; 

vi) )2
σ(0, NID~ijkme ; e 

vii) ip , j(m)r , k(jm)b , ma , im(pa)  e ijkme  são independentes. 

 

Com base neste modelo, o esquema da análise de variância conjunta e as 

esperanças dos respectivos quadrados médios são apresentados na Tabela 2. 

  
 

Tabela 2 - Esquema de análise de variância conjunta do látice, considerando o modelo aleatório 

Fonte de Variação   GL QM E(QM) 

Ambientes (A)  (M – 1)  QMA - 

Repetições / A  M (J – 1)  QMR(A) - 

Blocos / R / L  J M (K – 1)  QMB(RA) - 

Progênies (P)  (I – 1)  QMP      2
p

2
pa

2
σσσ JMJ ++  

P x A  (I – 1) (M – 1)  QMPxA     2
pa

2
σσ J+  

Erro Intrablocos  M (K – 1) (JK – K – 1)  QME     2
σ  

      
Total  I J M – 1    
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em que: 

 

� QMA : Quadrado médio de ambientes; 

� QMR(A) : Quadrado médio de repetições dentro de ambientes; 

� QMB(RA) : Quadrado médio de blocos dentro de repetições dentro de ambientes; 

� QMP : Quadrado médio de progênies; 

� QMPxA : Quadrado médio da interação progênies x ambientes; 

� QME : Quadrado médio do resíduo intrablocos; 

� 2
pσ   : Variância genética entre progênies; 

� 2
paσ   : Variância genética da interação progênies x ambientes; e 

� 
2
σ  : Variância do erro experimental entre parcelas. 

 

Foram obtidas também as médias ajustadas de todas as progênies de cada 

natureza, isto é, 100 progênies F2:4 e 100 progênies RC1F3. 

 

 

2.2.5.2.1 Estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos 

 

Com base nas análises de variância conjuntas (Tabela 2) foram estimados os 

componentes da variância fenotípica para os dois experimentos (tipo de progênie), 

ou seja: 

 

� estimativa da variância do erro experimental (eq. 14), 

   E
2 QMσ =ˆ                                                       (14) 

 

� estimativa da variância genética da interação PxA (eq. 15), 

 

J
ˆ EPxA2

pa

QM-QM
σ =                                             (15) 
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� estimativa da variância genética entre progênies (eq. 16), 

 

JM
ˆ PxAP2

p

QM-QM
σ =                                              (16) 

 

� estimativa da variância fenotípica entre médias de progênies (eq. 17), 

 

JM

ˆˆ
ˆˆ

JMM
P

22
pa2

p
2
F

QMσσ
σσ =++=                                            (17) 

 

Vale ressaltar que as estimativas de 2
pσ  

não estão inflacionadas pelo 

componente da interação progênies e ambientes )(σ 2
pa , já que foram obtidas de 

análises conjuntas de três ambientes. 

As estimativas dos coeficientes de herdabilidade no sentido amplo entre 

médias de progênies foram obtidos da seguinte maneira, para progênies F2:4 (eq. 18) 

e progênies RC1F3 (eq. 19), de acordo com Vencovsky e Barriga (1992): 

 

100
σ

σ
 %h

2
)(FF

2
)p(F2

F

4:2

4:2

4:2 ˆ

ˆ
ˆ =                                                (18) 

 

100
σ

σ
 %h

2
)F(RCF

2
)Fp(RC2

FRC

31

31

31 ˆ

ˆ
ˆ =                                              (19) 

 

 

2.2.5.2.2 Estimativas das respostas à seleção 

 

Com base nas estimativas das herdabilidades foram obtidas as respostas 

esperadas com seleção (Rs) para os dois tipos de progênies (resposta unitária: eq. 

20; resposta percentual: eq. 21).  

 

2
xh  dsRs ˆ⋅=                                                                (20) 
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Rs% = 100
x

Rs
⋅







                                                        (21) 

 

em que ds é o diferencial de seleção (diferença entre a médias das progênies 

selecionadas e a média geral). 

Com base nestas duas estimativas foi possível determinar se um 

retrocruzamento permite a obtenção de uma resposta à seleção maior, comparando-

se diferentes caracteres (com diferentes herdabilidades). Para isso, as progênies de 

cada tipo foram classificadas em ordem decrescente de médias para o caráter PG 

(de maior interesse para o melhoramento), bem como as respectivas médias para os 

demais caracteres. Além disso, para o caráter PG foram identificadas as progênies 

com médias maiores do que a do genitor superior (transgressivas). 

 

 

2.2.5.3 Estimativas dos erros associados às estimativas 

 

A precisão das estimativas dos componentes de variância foi aferida pelos 

intervalos de confiança das mesmas a partir das análises conjuntas (três ambientes). 

Para as estimativas da variância do resíduo ( 2
σ̂ ), da variância da interação entre 

progênies e ambientes ( 2
paσ̂ ), da variância genética de progênies ( 2

pσ̂ ) e da variância 

fenotípica entre médias de progênies ( 2
F

σ̂ ) foram obtidos os intervalos de confiança 

(IC) considerando um nível de significância α = 0,05, e mostrados nas equações 22 a 

25, a seguir, conforme sugerido por Burdick e Graybill (1992): 

 

    













χ
≤≤

χ
=

2
n;0,025

2
2

2
n;0,975

2

0,95
2

σ̂n
σ

σ̂n
)σ̂IC(                                      (22) 

 













χ
≤≤

χ
=

2
;0,025n

2
pa12

pa2
;0,975n

2
pa1

0,95
2
pa

11

σ̂n
σ

σ̂n
)σ̂IC(                                   (23)  
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χ
≤≤

χ
=

2
;0,025n

2
p22

p2
;0,975n

2
p2

0,95
2
p

22

σ̂n
σ

σ̂n
)σ̂IC(                                    (24) 

 















χ
≤≤

χ
=

2
;0,025n

2
F32

F2
;0,975n

2
F3

0,95
2
F

33

σn
σ

σn
)σIC(

ˆˆ
ˆ                                (25) 

 

em que: 

 

� n, n1, n2 e n3 são os números de graus de liberdade associado à estimativa do 

respectivo componente de variância; 

� 
2
;0,975nχ  é o valor tabelado de χ2 com n graus de liberdade e α = 0,975; e 

� 
2
;0,025nχ  é o valor tabelado de χ2 com n graus de liberdade e α = 0,025. 

 

Os valores de n1 e n2 foram obtidos segundo o procedimento descrito por 

Satterthwaite (1946) (eq. 26 e 27), que é empregado para calcular o número de 

graus de liberdade associado a uma estimativa do componente de variância 

resultante da combinação linear de dois quadrados médios, com número de graus 

de liberdade conhecido. 

 

( )

( ) ( )

3

2
E

2

2
PxA

2
EPxA

1

f

QM

f

QM

QMQM
n

+

−
=                                                 (26) 

 

( )

( ) ( )

2

2
PxA

1

2
P

2
PxAP

2

f

QM

f

QM

QMQM
n

+

−
=                                                 (27) 

em que: 

 

� QMP é o quadrado médio de progênies; 

� QMPxA é o quadrado médio da interação Progênies x Ambientes; 

� QME é o quadrado médio do erro experimental; 

� f1 é o número de graus de liberdade de progênies; 

� f2 é o número de graus de liberdade da interação Progênies x Ambientes; e 
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� f3 é o número de graus de liberdade do erro experimental. 

 

Para as estimativas do coeficiente de herdabilidade, no sentido amplo, entre 

médias de progênies foram também obtidos os intervalos de confiança (IC) 

considerando um nível de significância α = 0,05, e mostrados na equação 28, a 

seguir, conforme sugerido por Burdick e Graybill (1992): 

 





























−≤≤
















−=

−− 1

f,f:025,0
PxA

P2
x

1

f,f:975,0
PxA

P
0,95

2
x 2121

F
QM
QM

1hF
QM
QM

1)ĥIC(           (28) 

 

em que: 

 

� 
21 ff9750F ,:, é o valor da tabela de F com α = 0,975 associado a f1 graus de 

liberdade de progênies e f2 graus de liberdade da interação PxA; e 

� 
21 f,f:025,0F é o valor da tabela de F com α = 0,025 associado a f1 graus de 

liberdade de progênies e f2 graus de liberdade da interação PxA. 

 

Também foram calculados os intervalos de confiança para as médias de 

todos os caracteres, conforme sugerido por Ramalho, Ferreira e Oliveira (2005), 

indicado na eq. 29, a seguir. 

 

n

s
tmx

n

s
tm)xIC( 025,0025,00,95 +≤≤−=                         (29) 

em que: 

 

� m   é a estimativa por ponto da média; 

� n   é o número de observações;  

� s   é a estimativa do erro padrão da média; e 

� 025,0t  
é o valor da tabela de t com α = 0,05 e n – 1 graus de liberdade. 
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2.3 Resultados e Discussão 

 
2.3.1 Análises individuais 

 
Nos Anexos A ao R encontram-se as análises de variância individuais para 

todos os caracteres em cada ambiente. Verifica-se que foram detectadas diferenças 

altamente significativas pelo teste F (P≤0,01) entre as progênies de todos os 

experimentos realizados e para os seis caracteres, indicando que todas as 

características avaliadas apresentaram variabilidade. 

Os coeficientes de variação experimental (CV%) ficaram dentro dos limites 

aceitáveis para todos os caracteres. Para o caráter PG, que é o mais importante e 

crítico nesse tipo de experimento, os valores ficaram entre 15,4% e 24,0%, que 

podem ser considerados satisfatórios. Já para o caráter DF, variaram de 1,93% a 

3,29%; para AF, de 7,81% a 10,93%; para DM, de 1,82% a 2,96%; para AM, de 

7,40% a 9,78%; e para AC, de 7,77% a 9,95%. Esses valores foram de magnitudes 

similares aos obtidos por outros autores que trabalharam com experimentos 

similares, ou seja, nos mesmos locais, com o mesmo tipo de parcela e números de 

repetições semelhantes (ACEVEDO BARONA, 2007; ALVAREZ PARRA, 2011; 

CARVALHO, 2008; COLOMBARI FILHO, 2009; FARIAS, 2008). 

Observando-se a fonte de variação de ‘Blocos/R’ (blocos dentro de 

repetições), conclui-se que a eficiência do controle local foi significativa para a 

maioria dos caracteres em todos os ambientes, sendo que em 89% das análises de 

variância, os testes F foram significativos e em apenas quatro análises não foram 

significativos (11% do total).  Dessa forma, a utilização do delineamento em látice se 

mostrou adequada para os ambientes utilizados, tendo em vista a grande 

quantidade de tratamentos avaliados em cada experimento, conforme sugerem 

Pimentel Gomes e Garcia (2002).  

 

 
2.3.2 Análises conjuntas 

 

A seguir, estão apresentados os resultados das análises conjuntas para cada 

um dos seis caracteres avaliados: produção de grãos (PG), número de dias para o 

florescimento (DF), altura das plantas no florescimento (AF), número de dias para a 
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maturação (DM), altura das plantas na maturação (AM) e acamamento (AC), nesta 

ordem.  

 

 

2.3.2.1 Produção de Grãos (PG) 

 

Na Tabela 3 estão apresentadas as análises de variância conjuntas (três 

ambientes) das progênies F2:4 e RC1F3 para o caráter produção de grãos (PG). 

Também são mostrados os coeficientes de variação experimental, as médias das 

progênies e dos genitores, além das amplitudes e dos intervalos de variação dessas 

médias.  

 

Tabela 3 - Análises de variância conjuntas (três ambientes), coeficientes de variação experimental 

(CV%), médias das progênies F2:4 ( 4:2F ), RC1F3 ( 31FRC ) e dos genitores, amplitude e 

intervalo de variação das médias individuais das progênies para o caráter produção de 
grãos (PG), em g.m-2 

FV GL   
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3  

Ambientes (A) 2   6.207.849,4 ** 4.890.682,9 **  

Repetições (R) / A 9   83.620,5 ** 44.599,4 **  

Blocos / A / R 108   8.824,8 ** 11.291,0 **  

Progênies (P) 99   18.085,3 ** 33.358,0 **  

P x A 198   9.640,8 ** 10.581,5 **  

Erro Intrablocos 766(1) / 768(2) 6.000,3  6.261,9   

       

CV% - 19,9  19,4   

       

Média das Progênies - 390,1 
(381,0 - 399,3) 

407,0 
(398,0 - 416,0)  

     
EMGOPA-315 (P1) - 474,8 

(413,4 - 536,5) 
456,7 

(396,5 - 517,4)  

     
BRS-134 (P2) - 401,9 

(362,7 - 440,9) 
425,7 

(388,9 - 462,3)  

       

Amplitude - 196,3 256,0  

Intervalo de Variação - 293,4 - 489,7 278,8 - 534,7 
 ** : Teste F significativo a 1%;        (1) : Progênies F2:4;        (2) : Progênies RC1F3; 

 

Os coeficientes de variação experimental (CV%) para o caráter PG foram 

satisfatórios nessas análises conjuntas, ficando ambos abaixo de 20% para os dois 
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tipos de progênies. Considerando que o caráter PG é de grande complexidade e 

sujeito a uma ampla gama de interferências na parte experimental, tanto em termos 

ambientais quanto de metodologia, é de se esperar que as análises tenham CVs% 

mais elevados. Os valores obtidos foram satisfatórios, comparados a outros 

trabalhos com o mesmo tipo de parcela (ACEVEDO BARONA, 2007; ALVAREZ 

PARRA, 2011; CARVALHO, 2008; COLOMBARI FILHO, 2009). 

Foram detectadas diferenças altamente significativas pelo teste F (P≤0,01) 

entre as progênies F2:4 e RC1F3 para o caráter PG, indicando que houve diferenças 

significativas entre as progênies de cada tipo, o que também indica que elas 

apresentaram variabilidade para esse caráter, corroborando com os resultados 

obtidos nas análises individuais. Também foram altamente significativas pelo teste F 

(P≤0,01) as interações PxA (progênies x ambientes). Esse fato indica que os 

genótipos apresentaram comportamentos não consistentes entre os três ambientes 

e, como consequência disso, uma possível seleção nessas populações baseada em 

apenas um ambiente poderia levar ao descarte de genótipos superiores em 

produção. Conforme será visto nas tabelas seguintes, para os outros cinco 

caracteres ocorreu o mesmo, mostrando que todas as características avaliadas 

foram bastante influenciadas pelos ambientes, com as mesmas consequências já 

mencionadas. 

As médias gerais de ambos os tipos de progênies foram elevadas, sendo 

elas: 390,1 g.m-2 para progênies F2:4 e 407,0 g.m-2 para progênies RC1F3, que 

correspondem a produtividades aproximadas de 3,9 t.ha-1 para progênies F2:4 e 

4,1 t.ha-1 para progênies RC1F3. Esses valores são muito satisfatórios e estão 

bastante acima das produtividades médias de soja do Brasil (2,8 t.ha-1), do Estado 

de São Paulo (2,8 t.ha-1) e do Estado do Paraná (3,4 t.ha-1), que é a maior do país 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2012). 

Pode-se observar uma superioridade de 4,3% na média das progênies RC1F3 

em relação às progênies F2:4, o que era esperado, já que o retrocruzamento foi feito 

para o genitor mais produtivo, no caso, EMGOPA-315 (P1). Observando-se os 

valores obtidos para os genitores, a produção média de P1 foi de 474,8 g.m-2 nos 

experimentos envolvendo progênies F2:4 e de 456,7 g.m-2 nos experimentos 

envolvendo progênies RC1F3, resultando numa média geral de 465,7 g.m-2. Já a 

produção média do genitor P2 (BRS-134) foi de 401,9 g.m-2 nos experimentos 

envolvendo progênies F2:4 e de 425,7 g.m-2 nos experimentos envolvendo progênies 
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RC1F3, resultando numa média geral de 413,8 g.m-2, que é 11,1% inferior à média 

obtida para P1. Essa diferença já era esperada, visto que os genitores utilizados 

neste trabalho foram escolhidos justamente por serem divergentes em vários 

caracteres, entre eles a produção de grãos.  

Entretanto, vale ressaltar que os valores dos caracteres avaliados obtidos 

para os genitores possuem menor precisão do que a média das progênies, pois 

estas foram obtidas com base na média de 100 progênies repetidas quatro vezes em 

três ambientes (totalizando 1.200 valores), enquanto os genitores foram distribuídos 

entre os experimentos e fora do delineamento experimental do látice, 

compreendendo uma parcela de cada genitor no início, meio e fim de cada repetição 

(portanto três vezes), nos três ambientes, resultando em 36 valores em cada tipo de 

experimento (progênie), ou 72 valores no total. Assim, fica clara a existência de uma 

diferença na precisão dessas médias, como se pode notar nos intervalos de 

confiança. Essa mesma observação vale para os demais caracteres avaliados e 

deve ser considerada em todos eles. 

A amplitude das médias de PG das progênies F2:4 foi de 196,3 g.m-2, 

enquanto a das progênies RC1F3 foi de 256,0 g.m-2, ou seja, 30,4% superior. Isso 

mostra que a variação de produção entre as progênies oriundas de retrocruzamento 

foi maior do que as oriundas de F2. Como consequência desse fato, o intervalo de 

variação das progênies RC1F3 apresentou o valor mais baixo com 14,6 g.m-2 a 

menos do que o menor valor das progênies F2:4 (278,8 contra 293,4 g.m-2); porém, 

nos valores mais altos, as progênies RC1F3 superam as F2:4 em 45,0 g.m-2 (489,7 

contra 534,7 g.m-2). Isso mostra que o retrocruzamento gerou mais progênies 

superiores inclusive ao melhor genitor (P1: 465,7 g.m-2). 

Colombari Filho, Geraldi e Barona (2010) apresentaram estimativas de 

heterose obtidas para o caráter PG na geração F1 de diferentes cruzamentos em 

soja, incluindo o mesmo do presente trabalho (EMGOPA-315 x BRS-134) que, no 

caso, foi de 34,5% em relação à média dos genitores e de 10,1% em relação ao 

genitor superior. Esse fato pode explicar a superioridade dos dois tipos de progênies 

em relação a ambos os genitores. 
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2.3.2.2 Número de Dias para o Florescimento (DF) 

 

Na Tabela 4 estão apresentadas as análises de variância conjuntas (três 

ambientes) das progênies F2:4 e RC1F3 para o caráter Número de Dias para o 

Florescimento (DF). Também são mostrados os coeficientes de variação 

experimental, as médias das progênies e dos genitores, além das amplitudes e dos 

intervalos de variação dessas médias.  

 

 

Tabela 4 - Análises de variância conjuntas (três ambientes), coeficientes de variação experimental 

(CV%), médias das progênies F2:4 ( 4:2F ), RC1F3 ( 31FRC ) e dos genitores, amplitude e 

intervalo de variação das médias individuais das progênies para o caráter número de dias 
para o florescimento (DF), em dias 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Ambientes (A) 2  253,12 ** 1.098,35 ** 

Repetições (R) / A 9  27,75 ** 20,93 ** 

Blocos / A / R 108  3,69 ** 4,93 ** 

Progênies (P) 99  235,39 ** 264,06 ** 

P x A 198  20,77 ** 25,94 ** 

Erro Intrablocos 769(1) / 775(2) 2,07  2,79  

      

CV% - 2,65  2,92  

      

Média das Progênies - 54,4 
(54,1 - 54,8) 

57,3 
(56,9 - 57,6) 

    
EMGOPA-315 (P1) - 60,5 

(59,2 - 61,8) 
59,8 

(58,5 - 61,0) 
    
BRS-134 (P2) - 51,8 

(51,0 - 52,7) 
51,3 

(50,6 - 51,9) 
      

Amplitude - 18,5  18,8  

Intervalo de Variação - 48,9 - 67,3 48,9 - 67,7 
 ** : Teste F significativo a 1%;        (1) : Progênies F2:4;        (2) : Progênies RC1F3; 

 

Os coeficientes de variação experimental (CV%) para o caráter DF dessas 

análises conjuntas foram menores que 3% para os dois tipos de progênies e, 

comparados a outros trabalhos semelhantes, foram bastante satisfatórios 

(ACEVEDO BARONA, 2007; CARVALHO, 2008; COLOMBARI FILHO, 2009). 
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Foram detectadas diferenças altamente significativas pelo teste F (P≤0,01) 

entre as progênies F2:4 e RC1F3, indicando que houve diferenças significativas entre 

as progênies de cada tipo, ou a ocorrência de variabilidade genética para esse 

caráter, corroborando com os resultados obtidos nas análises individuais. Além 

disso, foram detectadas significâncias também para a interação entre progênies e 

ambientes (PxA) nos dois tipos de progênies, indicando que estas não têm 

comportamento consistente entre ambientes.  

As médias gerais de ambos os tipos de progênies foram elevadas, sendo 

elas: 54,4 dias para progênies F2:4 e 57,3 dias para progênies RC1F3. Pode-se 

observar uma superioridade de 5,2% na média das progênies RC1F3 em relação às 

progênies F2:4, o que era esperado, já que o retrocruzamento foi feito para o genitor 

mais tardio, que, no caso, é o EMGOPA-315 (P1). Observando-se os valores obtidos 

para os genitores, o P1 apresentou uma média de 60,5 dias nos experimentos 

envolvendo progênies F2:4 e 59,8 dias nos experimentos envolvendo progênies 

RC1F3, resultando numa média de 60,1 dias. Já o genitor P2 (BRS-134) apresentou 

uma média de 51,8 dias nos experimentos envolvendo progênies F2:4 e 51,3 dias nos 

experimentos envolvendo progênies RC1F3, resultando numa média de 51,5 dias, 

que é 14,3% inferior à média obtida para P1. Essa diferença já era esperada, visto 

que os genitores utilizados neste trabalho foram escolhidos justamente por serem 

divergentes em vários caracteres, entre eles a precocidade.  

A observação das amplitudes das médias e dos intervalos de variação para 

os dois tipos de progênies mostra que praticamente não houve nenhuma diferença 

entre os valores, indicando que o efeito nesse caráter não foi muito expressivo. 

 

 

2.3.2.3 Altura das Plantas no Florescimento (AF) 

 

Na Tabela 5 estão apresentadas as análises de variância conjuntas (três 

ambientes) das progênies F2:4 e RC1F3 para o caráter Altura das Plantas no 

Florescimento (AF). Também são mostrados os coeficientes de variação 

experimental, as médias das progênies e dos genitores, além das amplitudes e dos 

intervalos de variação dessas médias.  

Os coeficientes de variação experimental (CV%) para o caráter AF dessas 

análises conjuntas foram menores que 10% para os dois tipos de progênies e, 
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comparados a outros trabalhos semelhantes, foram bastante satisfatórios 

(ACEVEDO BARONA, 2007; CARVALHO, 2008; COLOMBARI FILHO, 2009). 

 

Tabela 5 - Análises de variância conjuntas (três ambientes), coeficientes de variação experimental 

(CV%), médias das progênies F2:4 ( 4:2F ), RC1F3 ( 31FRC ) e dos genitores, amplitude e 

intervalo de variação das médias individuais das progênies para o caráter altura das 
plantas no florescimento (AF), em cm 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3  

Ambientes (A) 2  2.839,65 ** 1.732,78 *  

Repetições (R) / A 9  557,98 ** 366,29 **  

Blocos / A / R 108  72,20 ** 107,24 **  

Progênies (P) 99  651,16 ** 975,68 **  

P x A 198  99,47 ** 149,81 **  

Erro Intrablocos 770(1) / 776(2) 22,97  23,12   

       

CV% - 9,42  8,15   

       

Média das Progênies - 50,9 
(50,2 - 51,6) 

59,0 
(58,2 - 59,8) 

    
EMGOPA-315 (P1) - 65,3 

(61,9 - 68,7) 
63,8 

(60,7 - 66,9) 
    
BRS-134 (P2) - 44,8 

(42,4 - 47,1) 
42,9 

(40,5 - 45,4) 
       

Amplitude - 37,5 34,0 

Intervalo de Variação - 38,8 - 76,3 43,2 - 77,1 
 ** e * : Teste F significativo a 1% e 5%, respectivamente;        (1) : Progênies F2:4;        

(2) : Progênies RC1F3; 
 
 

Foram detectadas diferenças altamente significativas pelo teste F (P≤0,01) 

entre as progênies F2:4 e RC1F3 para o caráter AF, indicando a ocorrência de 

variabilidade genética para esse caráter, corroborando com os resultados obtidos 

nas análises individuais. 

As médias gerais de AF foram de 50,9 cm para progênies F2:4 e de 59,0 cm 

para progênies RC1F3. Pode-se observar uma superioridade de 16,0% na média das 

progênies RC1F3 em relação às progênies F2:4, o que era esperado, já que o 

retrocruzamento foi feito para o genitor mais alto, no caso, EMGOPA-315 (P1). 

Observando-se os valores obtidos para os genitores, a média de P1 foi de 65,3 cm 

nos experimentos envolvendo progênies F2:4 e de 63,8 cm nos experimentos 

envolvendo progênies RC1F3, resultando numa média de 64,6 cm. Já a média do 
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genitor P2 (BRS-134) foi de 44,8 cm nos experimentos envolvendo progênies F2:4 e 

de 42,9 cm nos experimentos envolvendo progênies RC1F3, resultando numa média 

de 43,9 cm, que é 32,1% inferior à média obtida para P1. Essa diferença já era 

esperada, visto que os genitores utilizados neste trabalho foram escolhidos 

justamente por serem divergentes em vários caracteres, entre eles a altura. 

Entretanto, conforme já foi discutido para o caráter PG, os valores obtidos para os 

genitores nos experimentos possuem menor precisão do que a média das progênies, 

devido à diferença na quantidade de amostras consideradas. 

A amplitude das médias de AF das progênies F2:4 foi de 37,5 cm, enquanto a 

das progênies RC1F3 foi de 34,0 cm, ou seja, 9,3% inferior. Já os intervalos de 

variação indicam que as progênies RC1F3 apresentaram valores mais altos de altura, 

tanto na média mínima quanto na máxima. Esse fato já era esperado, já que o 

retrocruzamento foi feito para o genitor mais alto. 

 

 

2.3.2.4 Número de Dias para a Maturação (DM) 

 

O número de dias do plantio à maturação das plantas mostra o ciclo daquele 

genótipo. Na maioria dos cultivares, ele varia entre 75 e 210 dias, embora, dentro de 

um mesmo cultivar, esse número também pode oscilar, dependendo de fatores 

como clima, época de semeadura (fotoperíodo), latitude e altitude da região 

(SEDIYAMA; TEIXEIRA; REIS, 2005). 

Na Tabela 6 estão apresentadas as análises de variância conjuntas (três 

ambientes) das progênies F2:4 e RC1F3 para o caráter Número de Dias para a 

Maturação (DM). Também são mostrados os coeficientes de variação experimental, 

as médias das progênies e dos genitores, além das amplitudes e dos intervalos de 

variação dessas médias.  

Os coeficientes de variação experimental (CV%) para o caráter DM foram 

menores que 3% para os dois tipos de progênies e, comparados a outros trabalhos 

semelhantes, foram bastante satisfatórios (ACEVEDO BARONA, 2007; CARVALHO, 

2008; COLOMBARI FILHO, 2009). 

Foram detectadas diferenças altamente significativas pelo teste F (P≤0,01) 

entre as progênies F2:4 e RC1F3 para o caráter DM, indicando a ocorrência de 
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variabilidade genética para esse caráter e corroborando com os resultados obtidos 

nas análises individuais. 

 

 

Tabela 6 - Análises de variância conjuntas (três ambientes), coeficientes de variação experimental 

(CV%), médias das progênies F2:4 ( 4:2F ), RC1F3 ( 31FRC ) e dos genitores, amplitude e 

intervalo de variação das médias individuais das progênies para o caráter número de dias 
para a maturação (DM), em dias 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3  

Ambientes (A) 2  13.358,19 ** 14.864,30 **  

Repetições (R) / A 9  180,44 ** 232,20 **  

Blocos / A / R 108  27,09 ** 28,65 **  

Progênies (P) 99  321,15 ** 118,29 **  

P x A 198  52,86 ** 24,75 **  

Erro Intrablocos 771(1) / 777(2) 14,21  12,50   

       

CV% - 2,60  2,43   

       

Média das Progênies - 144,9 
(144,4 - 145,5) 

145,3 
(144,8 - 145,8)  

     
EMGOPA-315 (P1) - 143,1 

 (140,6 - 145,6) 
141,7 

(137,0 - 146,5)  

     
BRS-134 (P2) - 132,6 

(129,0 - 136,2) 
133,2 

 (129,5 - 136,8)  

       

Amplitude - 24,2 15,1 

Intervalo de Variação - 133,3 - 157,4 137,6 - 152,7 
 ** : Teste F significativo a 1%;        (1) : Progênies F2:4;        (2) : Progênies RC1F3; 

 

As médias gerais para DM foram de 144,9 dias para progênies F2:4 e de 

145,3 dias para progênies RC1F3. Pode-se observar uma pequena superioridade na 

média das progênies RC1F3 em relação às progênies F2:4; porém, os intervalos de 

confiança indicam que elas não diferem significativamente. Observando-se os 

valores obtidos para os genitores, a média de P1 foi de 143,1 dias nos experimentos 

envolvendo progênies F2:4 e de 141,7 dias nos experimentos envolvendo progênies 

RC1F3, resultando numa média de 142,4 dias. Já a média do genitor P2 (BRS-134) 

foi de 132,6 dias nos experimentos envolvendo progênies F2:4 e de 133,2 dias nos 

experimentos envolvendo progênies RC1F3, resultando numa média de 132,9 dias, 

que é 6,7% inferior à média obtida para P1. Essa diferença já era esperada, visto que 



 72 

os genitores utilizados neste trabalho foram escolhidos justamente por serem 

divergentes em vários caracteres, entre eles a precocidade.  

A amplitude das médias das progênies F2:4 foi 60,3% superior à das progênies 

RC1F3 (24,2 contra 15,1 dias), demonstrando que, para o caráter DM, a variação das 

médias foi bastante superior nas progênies F2:4. Isso também se refletiu nos 

intervalos, sendo que, para as progênies F2:4, a média inferior foi mais baixa e a 

média superior foi mais alta, quando comparadas àquelas das progênies RC1F3. 

Vale ressaltar uma peculiaridade que ocorreu no caráter DM. Como os 

genitores P1 e P2 eram de ciclos diferentes, ocorreu uma forte segregação para esse 

caráter dentro das progênies, o que exigiu uma colheita fracionada naquelas 

parcelas em que a diferença entre plantas maduras e verdes era muito alta. Assim, 

para as análises, foi considerada uma média de DM dentro de cada parcela onde 

ocorreu esse problema; porém, isso acabou nivelando os valores obtidos de forma 

generalizada nos experimentos. Isso pode explicar o fato de não ter havido diferença 

significativa para esse caráter entre os dois tipos de progênies. 

 

 

2.3.2.5 Altura das Plantas na Maturação (AM) 

 

A altura das plantas de soja, especialmente na maturação, que é a fase de 

colheita, é uma característica importante quando se considera a colheita 

mecanizada, sendo que pode variar de 20 a 150 cm ou mais, conforme o cultivar, a 

época de plantio, as características do solo, os fatores climáticos etc. A altura 

mínima desejável para a colheita mecanizada em solos de topografia plana é em 

torno de 50 a 60 cm, embora, na maioria das condições, as plantas de soja com 

cerca de 70 a 80 cm permitam uma operação mais eficiente das máquinas. Já as 

plantas muito acima de 100 cm tendem ao acamamento e dificultam a eficiência 

dessas colheitadeiras, reduzindo a produção (SEDIYAMA; TEIXEIRA; REIS, 2005). 

Na Tabela 7 estão apresentadas as análises de variância conjuntas (três 

ambientes) das progênies F2:4 e RC1F3 para o caráter Altura das Plantas na 

Maturação (AM). Também são mostrados os coeficientes de variação experimental, 

as médias das progênies e dos genitores, além das amplitudes e dos intervalos de 

variação dessas médias.  
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Tabela 7 - Análises de variância conjuntas (três ambientes), coeficientes de variação experimental 

(CV%), médias das progênies F2:4 ( 4:2F ), RC1F3 ( 31FRC ) e dos genitores, amplitude e 

intervalo de variação das médias individuais das progênies para o caráter altura das 
plantas na maturação (AM), em cm 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3  

Ambientes (A) 2  6.275,63 ** 6.384,10 **  

Repetições (R) / A 9  781,01 ** 581,78 **  

Blocos / A / R 108  86,48 ** 145,88 **  

Progênies (P) 99   1.177,83 ** 679,53 **  

P x A 198  56,51 ** 57,32 **  

Erro Intrablocos 773(1) / 781(2) 35,36  40,67   

       

CV% - 8,85  8,34   

       

Média das Progênies - 67,2 
(66,3 - 68,0) 

76,5 
(75,8 - 77,2)  

     
EMGOPA-315 (P1) - 77,1 

(73,8 - 80,5) 
76,2 

(72,3 - 80,0)  

     
BRS-134 (P2) - 48,8 

(46,1 - 51,4) 
49,4 

(47,2 - 51,7)  

       

Amplitude - 47,4 39,1 

Intervalo de Variação - 46,4 - 93,8 56,9 - 96,0 
 ** : Teste F significativo a 1%;        (1) : Progênies F2:4;        (2) : Progênies RC1F3; 

 

 

Os coeficientes de variação experimental (CV%) para o caráter AM dessas 

análises conjuntas foram menores que 10% para os dois tipos de progênies e, 

comparados a outros trabalhos semelhantes, foram bastante satisfatórios 

(ACEVEDO BARONA, 2007; ALVAREZ PARRA, 2011; CARVALHO, 2008; 

COLOMBARI FILHO, 2009). 

Foram detectadas diferenças altamente significativas pelo teste F (P≤0,01) 

entre as progênies F2:4 e RC1F3 para o caráter AM, indicando que houve diferenças 

significativas entre as progênies de cada tipo, o que também indica que elas 

apresentaram uma ampla variabilidade para esse caráter, corroborando com os 

resultados obtidos nas análises individuais. 

As médias gerais de AM foram de 67,2 cm para progênies F2:4 e de 76,5 cm 

para progênies RC1F3. Pode-se observar uma superioridade de 13,9% na média de 

AM das progênies RC1F3 em relação às progênies F2:4, o que era esperado, já que o 
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retrocruzamento foi feito para o genitor mais alto, que, no caso, é o EMGOPA-315 

(P1). Observando-se os valores obtidos para os genitores, a média de P1 foi de 

77,1 cm nos experimentos envolvendo progênies F2:4 e de 76,2 cm nos 

experimentos envolvendo progênies RC1F3, resultando numa média geral de 

76,7 cm. Já o genitor P2 (BRS-134) apresentou altura média na maturação de 48,8 

cm nos experimentos envolvendo progênies F2:4 e de 49,4 cm nos experimentos 

envolvendo progênies RC1F3, resultando numa média de 49,1 cm, que é 36,0% 

inferior à média obtida para P1. Essa diferença também já era esperada, visto que os 

genitores utilizados neste trabalho foram escolhidos justamente por serem 

divergentes em vários caracteres, entre eles a altura. Entretanto, conforme já foi 

discutido para o caráter PG, os valores obtidos para os genitores nos experimentos 

possuem menor precisão do que a média das progênies, devido à diferença na 

quantidade de amostras consideradas. 

A amplitude das médias de AM das progênies F2:4 foi 21,2% superior à das 

progênies RC1F3 (47,4 contra 39,1 cm), demonstrando que, para o caráter AM, a 

variação das médias foi bastante superior nas progênies F2:4. Já os intervalos de 

variação indicam que as progênies RC1F3 apresentaram valores mais altos de altura, 

tanto na média mínima quanto na máxima. Esse fato já era esperado, já que o 

retrocruzamento foi feito para o genitor mais alto, e repete o que aconteceu no 

caráter AF. 

 

 

2.3.2.6 Acamamento (AC) 

 

O acamamento das plantas de soja é uma característica agronômica 

indesejável que pode ocasionar perdas de grãos durante a colheita mecanizada. 

Plantas muito altas e com caule muito fino tendem ao acamamento com relativa 

facilidade, enquanto aquelas com caule excessivamente grosso, embora muitas 

vezes apresentem produção superior, acabam dificultando o corte e a debulha 

dentro das máquinas (SEDIYAMA; TEIXEIRA; REIS, 2005). 

Na Tabela 8 estão apresentadas as análises de variância conjuntas (três 

ambientes) das progênies F2:4 e RC1F3 para o caráter Acamamento (AC), no qual foi 

utilizada a transformação do tipo 1x + . Também são mostrados os coeficientes de 
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variação experimental, as médias das progênies e dos genitores, além das 

amplitudes e dos intervalos de variação dessas médias. Para os cálculos das 

médias, amplitudes e intervalos de variação foram considerados os valores não 

transformados. 

 

 

Tabela 8 - Análises de variância conjuntas (três ambientes), coeficientes de variação experimental 

(CV%), médias das progênies F2:4 ( 4:2F ), RC1F3 ( 31FRC ) e dos genitores, amplitude e 

intervalo de variação das médias individuais das progênies para o caráter acamamento 

(AC), avaliado em notas de 1 a 5 e transformado em 1x +  

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Ambientes (A) 2  1,6035 ** 1,2844 * 

Repetições (R) / A 9  0,1463 ** 0,3020 ** 

Blocos / A / R 108  0,0403 ** 0,0490 ** 

Progênies (P) 99  0,2666 ** 0,1370 ** 

P x A 198  0,0372 ** 0,0344 ** 

Erro Intrablocos 774(1) / 779(2) 0,0238  0,0230  

      
CV% - 8,85  8,35  
      

Média das Progênies ‡ - 2,09 
(2,04 - 2,14) 

2,34 
(2,29 - 2,39) 

    
EMGOPA-315 (P1) 

‡ - 2,33 
(2,10 - 2,56) 

2,05 
(1,85 - 2,26) 

    
BRS-134 (P2) 

‡ - 1,22 
(1,06 - 1,39) 

1,14 
(1,00 - 1,28) 

      

Amplitude - 2,35 1,89 

Intervalo de Variação - 1,05 - 3,40 1,46 - 3,35 
  ** e * : Teste F significativo a 1% e 5%, respectivamente;     (1) : Progênies F2:4;      (2) : Progênies RC1F3;      

 ‡ : Médias não transformadas. 

 

Os coeficientes de variação experimental (CV%) para o caráter AC dessas 

análises conjuntas foram menores que 10% para os dois tipos de progênies e 

bastante satisfatórios, comparados a outros trabalhos semelhantes (ACEVEDO 

BARONA, 2007; COLOMBARI FILHO, 2009). 

Foram detectadas diferenças altamente significativas pelo teste F (P≤0,01) 

entre as progênies F2:4 e RC1F3 para o caráter AC, indicando a ocorrência de 
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variabilidade genética para esse caráter e corroborando com os resultados obtidos 

nas análises individuais. 

As médias gerais foram de 2,09 para progênies F2:4 e de 2,34 para progênies 

RC1F3. Pode-se observar uma superioridade de 12,0% na média de AC das 

progênies RC1F3 em relação às progênies F2:4, o que era previsto, já que o 

retrocruzamento foi feito para o genitor mais alto e produtivo, que, no caso, é o 

EMGOPA-315 (P1) e, como se sabe, essas características têm alta correlação com o 

acamamento. Observando-se os valores obtidos para os genitores, a média de P1 foi 

de 2,33 nos experimentos envolvendo progênies F2:4 e de 2,05 nos experimentos 

envolvendo progênies RC1F3, resultando numa média geral de 2,19. Já o genitor P2 

(BRS-134) apresentou média de nota de acamamento de 1,22 nos experimentos 

envolvendo progênies F2:4 e de 1,14 nos experimentos envolvendo progênies RC1F3, 

resultando numa média geral de 1,18, que é 46,1% inferior à média obtida para P1. 

Essa diferença já era esperada, visto que os genitores utilizados neste trabalho eram 

divergentes em vários caracteres, entre eles a altura e a produção, que influenciam o 

caráter acamamento. Entretanto, conforme já foi discutido para o caráter PG, os 

valores obtidos para os genitores nos experimentos possuem menor precisão do que 

a média das progênies, devido à diferença na quantidade de amostras consideradas. 

A amplitude das médias de AC das progênies F2:4 foi 24,3% superior à das 

progênies RC1F3 (nota 2,35 contra 1,89), demonstrando que, para o caráter AC, a 

variação das médias foi bastante superior naquelas oriundas de F2. Isso também se 

refletiu nos intervalos, sendo que, para as progênies F2:4, a média inferior foi mais 

baixa e a média superior foi mais alta, quando comparadas àquelas das progênies 

RC1F3. 

 

 

2.3.3 Análise das médias 

 
Na Tabela 9 estão apresentadas as médias das progênies e dos genitores, 

além das amplitudes e dos intervalos de variação dessas médias (valores inferiores 

e superiores), tanto para os experimentos com progênies F2:4 quanto RC1F3. Para os 

cálculos das médias, amplitudes e intervalos de variação do caráter Acamamento 

(AC) foram considerados os valores não transformados. As tabelas completas com 

as médias de todas as progênies estão apresentadas nos Anexos S e T. 
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Tabela 9 - Médias dos genitores EMGOPA-315 ( 1P ) e BRS-134 ( 2P ), média geral das progênies ( 4:2F  

e 31FRC ), média das progênies superiores ( )s(4:2F  e )s(31FRC ), média das progênies 

inferiores ( )i(4:2F  e )i(31FRC ), amplitude das médias individuais das progênies ( 42F :∆  e 

31FRC∆ ), para todos os caracteres avaliados 

  PG DF AF DM AM AC 

Genitores 1P  465,7 60,1 64,6 142,4 76,7 2,19 

2P  413,8 51,5 43,9 132,9 49,1 1,18 

        

Progênies  
F2:4 

4:2F  390,1 54,4 50,9 144,9 67,2 2,09 

)i(4:2F  293,4 48,9 38,8 133,3 46,4 1,05 

)s(4:2F  489,7 67,4 76,3 157,4 93,8 3,40 

42F :∆  196,3 18,5 37,5 24,2 47,4 2,35 

        

Progênies 
RC1F3 

31FRC  407,0 57,3 59,0 145,3 76,5 2,34 

)i(31FRC  278,8 48,9 43,2 137,6 57,0 1,46 

)s(31FRC  534,7 67,7 77,1 152,7 96,0 3,35 

31FRC∆  256,0 18,8 34,0 15,1 39,1 1,89 

PG: produção de grãos (g.m-2); DF: número de dias para o florescimento (dias); AF: altura das plantas no florescimento (cm); DM: número de 
dias para a maturação (dias); AM: altura das plantas na maturação (cm); AC: acamamento (notas 1-5, não transformadas). 

 

Esta tabela reúne alguns valores já mostrados nas tabelas 3 a 8, mas permite 

uma análise comparativa do comportamento das médias de todos os caracteres. 

Pode-se verificar que o genitor P1 realmente apresentou média maior do que o P2 

nos seis caracteres. Além disso, também é possível observar que a média de todos 

esses caracteres foi maior nas progênies RC1F3 do que nas progênies F2:4, o que era 

esperado, exatamente pelo fato de que o genitor para o qual foi feito o 

retrocruzamento (P1) apresentou média superior para essas características. 

Analisando-se os valores extremos de médias dos dois tipos de progênies 

( 4(i):2F , 4(s):2F , (i)31FRC  e (s)31FRC ), observa-se que as progênies F2:4 apresentaram os 

valores mais baixos de AF, DM, AM e AC (médias inferiores), enquanto as progênies 

RC1F3 apresentaram os valores mais altos em PG, DF, AF e AM (médias 

superiores). Considerando o caráter PG, de maior interesse, a média da progênie 

RC1F3 superior ( (s)31FRC ) foi de 534,7 g.m-2, que é um valor bastante elevado e com 



 78 

grande potencial para ser explorado no melhoramento, sendo quase 10% superior à 

progênie F2:4 mais produtiva (489,7 g.m-2). 

Com relação às amplitudes de variação das médias ( 42F :∆  e 31FRC∆ ), o 

caráter PG foi o único que apresentou um valor bem maior nas progênies RC1F3 do 

que nas progênies F2:4. Para DF, houve um aumento muito discreto, enquanto para 

AF, DM, AM e AC ocorreram quedas mais pronunciadas. Esse comportamento 

também refletiu nas estimativas de variância genética, conforme será visto mais 

adiante. 

 

 

2.3.3.1 Histogramas 

 

Na Figura 3 estão apresentados os histogramas para cada tipo de progênie e 

também de forma sobreposta, para o caráter produção de grãos (PG), com as 

médias das progênies dos dois tipos (F2:4 e RC1F3), além dos valores das médias 

dos genitores e a quantidade de progênies transgressivas (superiores ao genitor 

mais produtivo) em cada caso. 

Observando-se os histogramas, é possível visualizar que a distribuição das 

progênies RC1F3 possui média superior à das progênies F2:4, o que se evidencia nas 

classes superiores na cor azul. Consequentemente, ao observar a média do genitor 

superior (P1: EMGOPA-315), que foi de 465,7 g.m-2, nota-se que apenas 5 progênies 

F2:4 foram superiores a esse valor, contra 18 progênies RC1F3. Assim, o 

retrocruzamento gerou mais progênies transgressivas superiores ao melhor genitor, 

indicando que o procedimento é adequado para a obtenção de genótipos 

promissores. Esse resultado concorda com o trabalho de Kenworthy e Brim (1979), 

que também obtiveram progênies superiores ao melhor genitor em um programa de 

retrocruzamento seguido de seleção recorrente em soja. Bernardo (2010) relata que 

populações derivadas de retrocruzamento para o genitor superior têm maior 

probabilidade de gerar genótipos promissores, especialmente quando um dos 

genitores tem desempenho superior ao outro. Isso ocorre devido à maior 

probabilidade de fixação dos alelos favoráveis nos chamados segregantes 

transgressivos, principalmente em caracteres controlados por muitos locos, como é o 

caso da PG.  
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Figura 3 - Histogramas do caráter produção de grãos (PG), em g.m-2: a) apenas as progênies F2:4, 
com a respectiva média; b) apenas as progênies RC1F3, com a respectiva média; c) os 
dois tipos de progênies juntos, mostrando a média dos genitores EMGOPA-315 (P1) e 
BRS-134 (P2) e a quantidade de progênies transgressivas (superiores ao genitor mais 
produtivo - P1), derivadas das duas populações 
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c) 

 2                                 1 
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2.3.4 Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos 

 

 

2.3.4.1 Estimativas da variância genética 

 

As estimativas de variâncias genéticas são úteis para o planejamento dos 

programas de melhoramento, auxiliando no cálculo de resposta esperada com a 

seleção, no desenvolvimento de índices de seleção, na predição do desempenho de 

híbridos e na alocação de recursos do programa de forma mais eficiente 

(BERNARDO, 2010). 

Na Tabela 10 estão apresentadas as estimativas das variâncias genéticas 

entre progênies ( 2
pσ̂ ) com seus respectivos intervalos de confiança, para os 

experimentos com progênies F2:4 e com progênies RC1F3, obtidas a partir das 

análises de variância conjuntas de todos os caracteres avaliados.  

Para o caráter PG, verifica-se que a estimativa da variância genética entre 

progênies F2:4 foi de 703,7 (g.m-2)2, enquanto para progênies RC1F3 foi de 

1.898,0 (g.m-2)2, que representa um valor 2,7 vezes superior ao primeiro. 

Observando-se os intervalos de confiança associados às estimativas, pode-se 

observar que, embora haja uma pequena sobreposição desses intervalos, essa 

diferença é considerável, e o limite superior da variância genética entre progênies 

F2:4 não inclui a estimativa da variância entre as progênies RC1F3, da mesma forma 

que o limite inferior deste não inclui a estimativa da primeira.  

Já para o caráter DF, observa-se que a estimativa da variância genética entre 

progênies F2:4 foi de 17,88 dias2, enquanto para progênies RC1F3 foi de 19,84 dias2, 

que é um valor 11% superior ao primeiro. Esse aumento discreto, quando analisado 

conjuntamente com os intervalos de confiança, mostra-se não significativo. Portanto, 

pode-se considerar que, para o caráter DF, as estimativas de variância genética 

entre os dois tipos de progênies foram semelhantes. 

Para AF, ocorreu algo semelhante ao caráter PG: a estimativa da variância 

genética entre progênies F2:4 foi de 45,97 cm2 e entre progênies RC1F3 foi de 

68,82 cm2, que representa um valor aproximadamente 50% superior ao primeiro. 

Observando-se os intervalos de confiança, assim como para PG, o limite superior da 

variância genética entre progênies F2:4 não inclui a estimativa da variância entre as 
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progênies RC1F3, da mesma forma que o limite inferior deste não inclui a estimativa 

da primeira. Apesar da sobreposição, isso indica que há uma diferença considerável 

entre os valores. 

 

 
Tabela 10 - Estimativas da variância genética entre progênies F2:4 e RC1F3 ( 2

pσ̂ ) das análises 
conjuntas de três ambientes, com os respectivos limites superiores (LS) e inferiores (LI) 
dos intervalos de confiança associados às estimativas, para todos os caracteres 
avaliados 

Caráter  F2:4
 RC1F3

 

 LS 1.615,80  3.113,90  

PG 2
pσ̂  703,70  1.898,00  

 LI 421,80  1.324,10  

      

 LS 25,28   27,82   

DF 2
pσ̂  17,88   19,84   

 LI 13,60   14,91   

      

 LS 66,23   98,96   

AF 2
pσ̂  45,97   68,82   

 LI 33,99   50,78   

      

 LS 32,36   11,66   

DM 2
pσ̂  22,36   7,79   

 LI 16,44   5,67   

      

 LS 129,25   72,88   

AM 2
pσ̂  93,44   51,85   

 LI 71,59   39,37   

    

 LS 0,027520   0,013230   

AC 2
pσ̂  0,019120   0,008550   

 LI 0,014260   0,006130   
PG: produção de grãos [(g.m-2)2]; DF: número de dias para o florescimento (dias2); AF: altura das plantas no florescimento (cm2); DM: número de 
dias para a maturação (dias2); AM: altura das plantas na maturação (cm2); AC: acamamento [notas 1-5, transformado em ( 1x + )]2.  

 

Já para o caráter DM, houve uma inversão da tendência de aumento da 

variância, pois a estimativa da variância genética entre progênies F2:4 foi de 

22,36 dias2, enquanto para progênies RC1F3 foi de 7,79 dias2, que é 65% inferior ao 

primeiro valor. A análise dos intervalos de confiança também permite a conclusão de 

que as estimativas realmente sejam diferentes, já que os dois intervalos são 

totalmente independentes, ou seja, o limite inferior da estimativa da variância 
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genética entre progênies F2:4 é maior do que o limite superior daquela referente às 

progênies RC1F3. 

Algo semelhante ocorreu para o caráter AM, em que a estimativa da variância 

genética entre progênies F2:4 foi de 93,44 cm2, enquanto para progênies RC1F3 foi de 

51,85 cm2, ou seja, um valor 45% inferior ao primeiro. Os intervalos de confiança 

dessas estimativas também indicam a ocorrência de uma diferença considerável, já 

que ocorre uma sobreposição muito pequena, ou seja, o limite inferior da estimativa 

da variância genética entre progênies F2:4 (71,59) é quase igual ao limite superior 

daquela referente às progênies RC1F3 (72,88). 

Da mesma forma, para o caráter AC, a tendência de redução com o 

retrocruzamento se manteve: a estimativa da variância genética entre progênies F2:4 

foi de 0,01912, enquanto para progênies RC1F3 foi de 0,00855, que representa um 

valor 55% inferior ao primeiro. Assim como foi observado para DM, os intervalos 

foram totalmente independentes, o que leva a uma conclusão mais segura de que 

essa diferença entre as estimativas é significativa. 

A Figura 4 mostra, lado a lado, para cada caráter avaliado, a variação entre 

as médias e as variâncias genéticas de um tipo de progênie para o outro, permitindo 

a comparação visual mais imediata do comportamento de cada uma, incluindo os 

intervalos de confiança.  

Dentre esses resultados, foram surpreendentes os comportamentos das 

variâncias genéticas dos caracteres PG e AF, nos quais as progênies derivadas de 

retrocruzamentos apresentaram valores bem superiores aos das progênies 

derivadas de F2, contrariando o comportamento esperado, com base no modelo 

simplificado de um loco com dois alelos (KEARSEY; POONI, 1996), que seria a 

redução da variância. Entretanto, conforme já foi apresentado, existem trabalhos que 

também observaram comportamentos semelhantes a este, em genótipos oriundos 

de retrocruzamento, como o de Cox e Frey (1984).  

Existem diferentes explicações possíveis para estes comportamentos das 

variâncias genéticas. Cox (1984) ressalta a possibilidade de haver um aumento da 

variância genética com o retrocruzamento devido à oportunidade adicional de 

ocorrência de recombinação na meiose em plantas RC1F1. Gaut et al. (2007) 

também ressaltam que a recombinação é mais importante e decisiva na genética de 

plantas do que se costuma considerar. Outra possibilidade seria o processo de 

.......... 
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 Médias Variâncias Genéticas 

PG 
(g.m-2) 

  

DF 
(dias) 

  

AF 
(cm) 

  

DM 
(dias) 

  

AM 
(cm) 

  

AC 
(nota) 

  
Figura 4 - Gráficos de comparação das médias e das variâncias genéticas entre as progênies F2:4 e 

RC1F3, para todos os caracteres avaliados, e respectivos intervalos de confiança (α = 0,05) 
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fixação de alelos no retrocruzamento, semelhante a populações que sofreram o 

efeito de “gargalo” (bottleneck) ou subdivisão, o que pode ocasionar uma conversão 

da variância genética epistática em aditiva e aumentar a variância genética entre as 

progênies (GOODNIGHT, 1988). Essa possibilidade também é enfatizada por 

Rasmusson e Phillips (1997), que levantaram a hipótese de que a epistasia seja uma 

das razões do contínuo sucesso dos ciclos avançados de seleção nos programas de 

melhoramento atuais, já que a maioria deles utiliza, basicamente, combinações entre 

genótipos-elite. Como o retrocruzamento tem um efeito endogâmico por cruzar um 

genótipo com seu genitor, é possível que isso esteja ocorrendo nessa população. 

O fato de ocorrer aumento mais pronunciado da variância no caráter PG pode 

ser devido à maior complexidade deste caráter, que é controlado por um número 

bem maior de locos quando comparado aos demais, o que o torna mais sujeito a 

eventos de ocorrência de recombinação, epistasia ou fixação de alelos. Já para o 

caráter AF, que também apresentou aumento de variância, os intervalos de 

confiança foram mais amplos e podem indicar que as estimativas não sejam muito 

diferentes. Ainda assim, também é um caráter de alta complexidade, sujeito a muitos 

fatores, entre eles o fotoperíodo, através do controle genético da duração do período 

juvenil (DESTRO et al., 2001), o que poderia aumentar a probabilidade de ocorrência 

daqueles mesmos eventos que aumentam a variância genética. 

Com relação às médias, a Figura 4 permite observar que as progênies RC1F3 

foram superiores às F2:4 em todos os caracteres, mesmo considerando os intervalos 

de confiança, sendo DM a única exceção. Nesse caso, conforme já foi comentado, a 

pequena variação provavelmente ocorreu devido à segregação ocorrida dentro das 

parcelas, que exigiu avaliação fracionada e utilização de médias nas análises, o que 

poderia ter nivelado os valores de forma generalizada.  

A Figura 5 mostra o comportamento das médias dos dois genitores, em todos 

os caracteres, considerando os três ambientes com quatro repetições cada, e os 

dois tipos de experimentos (progênies) de forma conjunta. Esses dados evidenciam 

o comportamento que já era esperado, ou seja, o cultivar EMGOPA-315 foi 

significativamente superior ao BRS-134 em todas as características avaliadas. Como 

já foi discutido anteriormente, ressalta-se que a baixa precisão dessas estimativas, 

especialmente para o caráter PG, deve-se ao fato de que as parcelas dos genitores 

foram alocadas nos experimentos três vezes por repetição (início, meio e fim de 

cada uma) e, portanto, com um número de observações muito menor do que o total 
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das progênies. Isso pode explicar o fato de as estimativas de médias dos genitores 

para PG (413,8 e 465,7 g.m-2) terem sido superiores às médias dos dois tipos de 

progênies (390,1 e 407,0 g.m-2). 

 

PG 
(g.m-2) 

 

DF 
(dias) 

AF 
(cm) 

DM 
(dias) 

AM 
(cm) 

AC 
(nota) 

Figura 5 - Gráficos de comparação das médias dos genitores e das progênies F2:4 e RC1F3, para 
todos os caracteres avaliados, com os respectivos intervalos de confiança (α = 0,05) 

 

É interessante notar que a média do genitor P1 (EMGOPA-315) foi superior à 

de P2 (BRS-134) em todos os caracteres, e que também foram maiores do que as 

médias das progênies RC1F3 em PG, DF, AF e AM (Figura 4). Em contrapartida, as 

médias das progênies RC1F3 foram maiores, inclusive ao genitor superior (P1), 

apenas em DM e AC, enquanto o genitor P2 apresentou as menores médias de DF, 

AF, DM, AM e AC. Somente para o caráter PG, as progênies F2:4 apresentaram a 

média mais baixa, sendo inferior inclusive ao P2. De forma geral, era esperado que 

as médias das progênies derivadas de retrocruzamento tendessem aos valores do 

genitor recorrente (P1), e foi exatamente o que ocorreu. As exceções podem ser 

causadas pela menor precisão das estimativas dos genitores, conforme já foi 

discutido, e também à elevada interação PxA, que foi significativa em todos os 

caracteres. 
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2.3.4.2 Estimativas da variância do erro 

 

Na Tabela 11 estão apresentadas as estimativas das variâncias do erro entre 

parcelas ( 2
σ̂ ) com seus respectivos intervalos de confiança, para os experimentos 

com progênies F2:4 e com progênies RC1F3, obtidas a partir das análises de variância 

conjuntas de todos os caracteres avaliados.  

 

 

Tabela 11 - Estimativas da variância do erro ( 2
σ̂ ) das análises conjuntas de três ambientes 

envolvendo as progênies F2:4 e RC1F3, com os respectivos limites superiores (LS) e 
inferiores (LI) dos intervalos de confiança associados às estimativas, para todos os 
caracteres avaliados 

Caráter  F2:4
 RC1F3

 

 LS 6.649,70   6.938,60   

PG 2
σ̂  6.000,30   6.261,90   

 LI 5.442,00   5.679,90   

      

 LS 2,30   3,09   

DF 2
σ̂  2,07   2,79   

 LI 1,88   2,53   

      

 LS 25,45   25,61   

AF 2σ̂  22,97   23,12   

 LI 20,84   20,98   

      

 LS 15,74   13,84   

DM 2
σ̂  14,21   12,50   

 LI 12,89   11,34   

      

 LS 39,17   45,03   

AM 2σ̂  35,36   40,67   

 LI 32,08   36,92   

    

 LS 0,0263   0,0255   

AC 2
σ̂  0,0238   0,0230   

 LI 0,0216   0,0209   
PG: produção de grãos [(g.m-2)2]; DF: número de dias para o florescimento (dias2); AF: altura das plantas no florescimento (cm2); DM: número de 
dias para a maturação (dias2); AM: altura das plantas na maturação (cm2); AC: acamamento [notas 1-5, transformado em ( 1x + )]2.  

 

Conforme pode ser observado nesta tabela, os valores de variâncias do erro 

foram sempre próximos para os dois tipos de progênies. Os intervalos de confiança 

comprovam que eles realmente não diferiram nos caracteres PG, AF, DM, AM e AC, 



 87

o que é favorável e indica que a precisão dos experimentos para os diferentes tipos 

de progênies foi semelhante, garantindo boa confiabilidade para as demais 

estimativas. O único caso em que os intervalos de confiança foram mutuamente 

exclusivos foi para o caráter DF, em que a estimativa foi de 2,07 dias2 nas progênies 

F2:4 e 2,79 dias2 nas progênies RC1F3. Por isso, as estimativas dos coeficientes de 

herdabilidade obtidas para esse caráter devem ser observadas com cautela. 

 
 
 
2.3.4.3 Estimativas da variância fenotípica 

 

Na Tabela 12 estão apresentadas as estimativas das variâncias fenotípicas 

entre médias de progênies ( 2
F

σ̂ ) com seus respectivos intervalos de confiança, para 

os experimentos com progênies F2:4 e com progênies RC1F3, obtidas a partir das 

análises de variância conjuntas de todos os caracteres avaliados.  

Conforme se pode observar, as estimativas das variâncias fenotípicas 

apresentaram as mesmas tendências das estimativas das variâncias genéticas 

comentadas anteriormente, ou seja, foram superiores nas progênies RC1F3 

comparadas às progênies F2:4 para os caracteres PG e AF, enquanto para DM, AM e 

AC foram valores inferiores nas primeiras; já para DF, os valores foram bastante 

próximos. Isso se deve ao fato de que, de forma geral, a influência ambiental foi 

similar nos dois tipos de progênies, conforme já foi comprovado pelas 

homogeneidades das estimativas das variâncias dos erros.  

 

 

2.3.4.4 Estimativas da variância da interação PxA 

 

Na Tabela 13 estão apresentadas as estimativas das variâncias da interação 

PxA ( 2
paσ̂ ) com seus respectivos intervalos de confiança, para os experimentos com 

progênies F2:4 e com progênies RC1F3, obtidas a partir das análises de variância 

conjuntas de todos os caracteres avaliados.  

Com relação à magnitude das estimativas, observa-se que a maioria dos 

valores de 2
paσ̂  foram inferiores aos de 2

pσ̂  (Tabela 10), sendo a única exceção dada 

pelo valor obtido para progênies F2:4 no caráter PG. Porém, considerando-se os 
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intervalos de confiança das estimativas, não se pode afirmar que essas variâncias 

realmente sejam superiores ou inferiores umas às outras, mas claramente a 

interação foi mais pronunciada para a produção de grãos. 

 

Tabela 12 - Estimativas da variância fenotípica entre médias de progênies F2:4 e RC1F3 ( 2
Fσ̂ ) das 

análises conjuntas de três ambientes, com os respectivos limites superiores (LS) e 
inferiores (LI) dos intervalos de confiança associados às estimativas, para todos os 
caracteres avaliados 

Caráter  F2:4
 RC1F3

 

 LS 2.033,80  3.751,3  

PG 2

Fσ̂  1.507,10  2.779,8  

 LI 1.161,80  2.143,0  

      

 LS 26,47  29,70  

DF 2

Fσ̂  19,62   22,00  

 LI 15,12  16,96  

      

 LS 73,23  109,72  

AF 2

Fσ̂  54,26   81,31  

 LI 41,83  62,68  

      

 LS 36,12  13,30  

DM 2

Fσ̂  26,76   9,86  

 LI 20,63  7,60  

      

 LS 132,46  76,42  

AM 2

Fσ̂  98,15   56,63  

 LI 75,67  43,65  

    

 LS 0,03000  0,01540   

AC 2

Fσ̂  0,02222  0,01141   

 LI 0,01710  0,00880   
PG: produção de grãos [(g.m-2)2]; DF: número de dias para o florescimento (dias2); AF: altura das plantas no florescimento (cm2); DM: número de 
dias para a maturação (dias2); AM: altura das plantas na maturação (cm2); AC: acamamento [notas 1-5, transformado em ( 1x + )]2.  
 

 

De forma geral, para todos os caracteres, com exceção de AF e DM, não 

houve diferença significativa entre as estimativas de variância da interação PxA 

para progênies F2:4 e RC1F3, conforme pode ser visualizado pelos intervalos de 

confiança. Para o caráter AF, a estimativa obtida para progênies F2:4 foi de 19,13 

cm2 e para progênies RC1F3 foi de 31,67 cm2, ou seja, houve um aumento de 65,5%, 

sendo que os intervalos de confiança são mutuamente excludentes. Portanto, a 
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variação causada pela interação PxA no caráter AF foi maior nas progênies RC1F3 

do que nas progênies F2:4. Já para o caráter DM ocorreu o inverso: a estimativa 

obtida para progênies F2:4 foi de 9,66 dias2 e para progênies RC1F3 foi de 3,06 dias2, 

ou seja, houve uma redução de 68,3%, sendo que os intervalos de confiança 

também são mutuamente excludentes. Assim, a variação devida à interação PxA no 

caráter DM foi maior nas progênies F2:4 do que nas progênies RC1F3, e a diferença é 

significativa. 

 

 

Tabela 13 - Estimativas da variância da interação P x A ( 2
paσ̂ ) das análises conjuntas de três 

ambientes envolvendo as progênies F2:4 e RC1F3, com os respectivos limites superiores 
(LS) e inferiores (LI) dos intervalos de confiança associados às estimativas, para todos 
os caracteres avaliados 

Caráter  F2:4
 RC1F3

 

 LS 1.780,30  1.946,30  

PG 2
paσ̂  910,10  1.079,90  

 LI 574,60  695,60  

      

 LS 5,89  7,33  

DF 2
paσ̂  4,67  5,79  

 LI 3,80  4,70  

      

 LS 25,34  40,84  

AF 2
paσ̂  19,13  31,67  

 LI 15,08  25,52  

      

 LS 13,08  4,92  

DM 2
paσ̂  9,66  3,06  

 LI 7,55  2,13  

      

 LS 10,16  10,95  

AM 2
paσ̂  5,29  4,16  

 LI 3,28  2,36  

    

 LS 0,00671  0,00623  

AC 2
paσ̂  0,00336  0,00285  

 LI 0,00206  0,00169  
PG: produção de grãos [(g.m-2)2]; DF: número de dias para o florescimento (dias2); AF: altura das plantas no florescimento (cm2); DM: número de 
dias para a maturação (dias2); AM: altura das plantas na maturação (cm2); AC: acamamento [notas 1-5, transformado em ( 1x + )]2.  

 

Comparando esses valores com aqueles obtidos nas estimativas das 

variâncias genéticas entre progênies ( 2
pσ̂ ), observa-se que o caráter PG foi o único 
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em que a variância da interação ( 2
paσ̂ ) teve grande magnitude, sendo inclusive maior, 

no caso das progênies F2:4. Isso se deve à maior complexidade do caráter PG, que é 

controlado por um grande número de locos e altamente suscetível a variações 

ambientais, que podem ter elevado a interação. 

 

 

2.3.4.5 Estimativas do coeficiente de herdabilidade 

 

Uma das principais finalidades de se estimar a herdabilidade e os parâmetros 

genéticos que a compõem é de se comparar os ganhos esperados com a seleção 

baseados em diferentes estratégias (HOLLAND; NYQUIST; CERVANTES-

MARTÍNEZ, 2003).  

Na Tabela 14 estão apresentadas as estimativas dos coeficientes de 

herdabilidade entre médias de progênies, no sentido amplo, em porcentagem 

%)h( 2
x

ˆ , com seus respectivos intervalos de confiança, para os experimentos com 

progênies F2:4 e com progênies RC1F3, obtidas a partir das análises de variância 

conjuntas de todos os caracteres avaliados.  

Conforme pode ser observado nos componentes da variância genética das 

progênies avaliadas, através das equações 34 e 35 (Apêndice A), as variâncias 

genéticas ( 2
pσ̂ ) para os dois tipos de progênies são compostas por apenas 2

Dσ(1/16)ˆ  

que pode ser considerado insignificante frente ao componente aditivo (1 2
Aσ̂  e ½ 2

Aσ̂ ), 

que tem importância na resposta à seleção esperada na homozigose. No caso das 

progênies RC1F3, há também a presença do componente aditivo-dominante (ad), 

porém com coeficiente de apenas -1/8. Esse componente é uma parte da variância 

genética total referente à covariância genética entre os efeitos médios (aditivos) dos 

alelos e os efeitos de dominância dos homozigotos, também denominado como o 

termo D1 (SOUZA JÚNIOR, 1989). Assim, as estimativas dos coeficientes de 

herdabilidade no sentido amplo, nesses casos, podem ser consideradas muito 

próximas daquelas no sentido restrito. 

Conforme apresentado na tabela, todas as estimativas dos seis caracteres 

foram significativamente diferentes de zero (P≤0,05) nos dois tipos de progênies. 

Observa-se que os valores não diferiram estatisticamente entre os dois tipos para os 

caracteres DF, AF e DM. Já para AM e AC, os valores foram inferiores nas 
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progênies RC1F3. Por outro lado, no caráter PG a tendência foi oposta, isto é, a 

estimativa da herdabilidade foi maior nas progênies RC1F3. Todos esses 

comportamentos refletem as tendências apresentadas anteriormente para as 

variâncias genéticas entre as progênies ( 2
pσ̂ ) sendo, portanto, já esperadas. 

 
 

Tabela 14 - Estimativas dos coeficientes de herdabilidade, no sentido amplo, entre médias de 

progênies F2:4 e RC1F3 ( 2
xĥ ), em percentagem (%), das análises conjuntas de três 

ambientes, com os respectivos limites superiores (LS) e inferiores (LI) dos intervalos de 
confiança associados às estimativas, para todos os caracteres avaliados 

Caráter  F2:4
 RC1F3

 

 LS 61,8   77,3   

PG 2
xĥ  46,7  68,3   

 LI 24,2  54,9   
      
 LS 93,7  93,0   

DF 2
xĥ  91,2  90,2   

 LI 87,5  86,0   
      
 LS 89,1  89,0   

AF 2
xĥ  84,7  84,6   

 LI 78,3 ,  78,2   
      
 LS 88,2  85,0   

DM 2
xĥ  83,5  79,1   

 LI 76,6  70,2   
      
 LS 96,6  94,0   

AM 2
xĥ  95,2  91,6   

 LI 93,2  88,0   
      
 LS 90,0  82,0   

AC 2
xĥ  86,1  74,9   

 LI 80,2   64,3   
PG: produção de grãos;   DF: número de dias para o florescimento;   AF: altura das plantas no florescimento;  
DM: número de dias para a maturação;   AM: altura das plantas na maturação;   AC: acamamento.  
 

 

As estimativas do coeficiente de herdabilidade para o caráter produção de 

grãos (PG) foram de 46,7% em progênies F2:4 e 68,3% em progênies RC1F3, que 

podem ser consideradas altas. A produção é um caráter quantitativo, controlado por 

um grande número de locos, e isso faz com que o efeito do ambiente seja mais 

pronunciado e, consequentemente, a herdabilidade seja baixa. Entretanto, no 
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presente trabalho foram utilizados três ambientes com quatro repetições cada, o que 

causa uma redução das variâncias fenotípicas entre médias de progênies e explica 

as magnitudes mais elevadas das estimativas de herdabilidade. Diversos trabalhos 

na literatura apresentam estimativas de herdabilidade mais baixas para PG, entre 

eles os trabalhos de Johnson, Robinson e Comstock (1955), Anand e Torrie (1963) e 

de Kwon e Torrie (1964), que obtiveram valores abaixo de 35%, assim como Toledo 

et al. (2000), que obtiveram estimativas entre 19 e 33%. Já outros autores relatam 

valores próximos aos apresentados aqui, como Azevedo Filho, Vello e Gomes 

(1998), de zero a 63%; Backes et al. (2002), de 16 a 70%; Brim (1973), de 3 a 58%; 

Farias Neto e Vello (2001), de 53%; e Reis et al. (2002), de 31 a 77%. Entretanto, 

vale ressaltar que nenhum deles utilizou progênies exatamente na mesma geração 

que o presente trabalho. Já Carvalho et al. (2009), também avaliando progênies F2:4 

com o mesmo tipo de parcela (1 m2) e em diferentes ambientes, obtiveram 

estimativas de 52,8%, que é um valor próximo ao apresentado aqui (46,7%). 

Para o caráter número de dias para o florescimento (DF), as estimativas de 

herdabilidade foram de 91,2% para progênies F2:4 e de 90,2% para progênies RC1F3, 

valores considerados altos e que não diferem estatisticamente entre si. A maioria 

dos trabalhos apresenta estimativas elevadas de herdabilidade para este caráter, 

geralmente em torno de 90%, como por exemplo Backes et al. (2002), de 70 a 96%; 

Brim (1973), de 65 a 91% e Reis et al. (2002), de 82 a 98%. Entre os estudos 

realizados nos mesmos ambientes e com o mesmo tipo de parcela deste trabalho, 

Carvalho (2008) também avaliou progênies F2:4 e obteve estimativas de 85% para 

DF, enquanto Colombari Filho (2009) obteve estimativas variando de 62 a 98% em 

progênies F2:3. 

De forma semelhante, para o caráter altura de plantas no florescimento (AF), 

as estimativas de herdabilidade foram quase idênticas: de 84,7% para progênies F2:4 

e de 84,6% para progênies RC1F3, que podem ser consideradas altas e que, 

obviamente, não diferem estatisticamente entre si. A maior parte dos trabalhos na 

literatura também apresenta estimativas elevadas de herdabilidade para AF, 

geralmente acima de 80%, como por exemplo Backes et al. (2002), de 73 a 96%, e 

Reis et al. (2002), de 80 a 90%. Considerando os trabalhos realizados nos mesmos 

ambientes e com o mesmo tipo de parcela do presente trabalho, Carvalho (2008) 

obteve estimativas de 78% para AF, enquanto Colombari Filho (2009) obteve 

estimativas variando de 56 a 90%. 
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Com relação ao caráter número de dias para a maturação (DM), as 

estimativas de herdabilidade mais uma vez foram bastante elevadas: 83,5% para 

progênies F2:4 e 79,1% para progênies RC1F3, não diferindo estatisticamente entre 

si, novamente. Outros trabalhos com soja também apresentam estimativas elevadas 

de herdabilidade para DM, como Backes et al. (2002), de 47 a 80% e Reis et al. 

(2002), de 86 a 98%. Já entre os estudos com ambientes e parcelas semelhantes ao 

presente trabalho, Carvalho (2008) obteve estimativas de 75% para DM em 

progênies F2:4, enquanto Colombari Filho (2009) obteve estimativas variando de 49 a 

93% em progênies F2:3. 

Para o caráter altura das plantas na maturação (AM), as estimativas de 

herdabilidade foram ainda maiores do que as demais: 95,2% para progênies F2:4 e 

91,6% para progênies RC1F3, concordando novamente com a maioria dos trabalhos 

de soja semelhantes, como Backes et al. (2002), com valores de 59 a 92% e Reis et 

al. (2002), de 86 a 98%. Entre os trabalhos mais parecidos com o atual, Carvalho 

(2008) obteve estimativas de 86% para AM em progênies F2:4, enquanto Colombari 

Filho (2009) e Alvarez Parra (2011), trabalhando com progênies F2:3, obtiveram 

estimativas variando de 30 a 84% e de 58 a 88%, respectivamente. 

Finalmente, para o caráter acamamento (AC), as estimativas de herdabilidade 

foram de 86,1% para progênies F2:4 e de 74,9% para progênies RC1F3, também 

consideradas altas, porém, inferior na última, o que reflete a diferença das variâncias 

genéticas ( 2
pσ̂ ) entre elas. As estimativas dos coeficientes de herdabilidade para 

acamamento variam muito entre diferentes trabalhos. Isso se deve à forma subjetiva 

da avaliação (por meio de notas), além da dependência de condições ambientais 

que provoquem a manifestação do caráter de forma diferenciada nos genótipos (por 

exemplo: fertilidade do solo e incidência de ventos ou chuvas fortes). Brim (1973) 

apresentou estimativas variando de 43 a 75% em diversos trabalhos, enquanto 

Farias Neto e Vello (2001) obtiveram valores de 45 e 52%. Colombari Filho (2009) 

obteve estimativas ainda mais baixas, variando de 0 a 58%, em progênies F2:3 

avaliadas no mesmo ambiente e com parcelas iguais às deste estudo. Já Bárbaro et 

al. (2007) obtiveram estimativas de 81%, portanto, mais altas e próximas às 

apresentadas aqui. 
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2.3.5 Resposta à seleção 

 

Foi simulada uma porcentagem de seleção no caráter PG de 20%, isto é, a 

seleção das vinte progênies superiores, e calculadas as respostas à seleção 

utilizando as estimativas dos coeficientes de herdabilidade no sentido amplo. Como 

já foi discutido, esses valores podem ser considerados muito próximos das 

herdabilidade no sentido restrito. Assim, os resultados podem ser considerados 

aproximações das respostas esperadas na homozigose completa.  

Na Tabela 15 estão apresentadas as vinte progênies F2:4 superiores para o 

caráter PG, em ordem decrescente, com suas respectivas médias para os demais 

caracteres, além das médias das progênies selecionadas ( sx ), das médias de todas 

as progênies F2:4 ( ox ), os diferenciais de seleção (ds), as estimativas dos 

coeficientes de herdabilidade no sentido amplo para cada caráter ( %ĥ2
x ), as 

respostas à seleção em valor absoluto (Rs) e percentual (Rs%), além das 

estimativas de médias da população melhorada ( mx̂ ). 

A Tabela 15 também indica as progênies que apresentaram média de PG 

superior ao melhor genitor, sendo, dessa forma, designadas como transgressivas 

( T ). Conforme foi discutido anteriormente (no item 2.3.3.1), entre as progênies F2:4 

ocorreram apenas 5 progênies transgressivas. 

O mesmo princípio foi aplicado às progênies RC1F3. Na Tabela 16, são 

apresentadas as médias e os resultados, considerando uma porcentagem de 

seleção de 20%. 

Observando-se as progênies RC1F3, fica evidente a superioridade dos valores 

de PG, quando comparados às progênies F2:4, pois as médias das 20 melhores 

progênies foram, respectivamente, de 485,3 g.m-2 contra 453,3 g.m-2, ou seja, uma 

diferença de 32 g.m-2 ou 7%. Além da grande diferença no número de segregantes 

transgressivas para PG (dezoito contra cinco), pode-se observar que, dentro dessas 

dezoito progênies RC1F3 transgressivas, cinco apresentaram PG maior do que 500 

g.m-2, que é um valor bastante elevado (equivalente a 5 t.ha-1). Portanto, são 

genótipos com grande potencial para gerar materiais muito produtivos e possíveis 

cultivares. 
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Tabela 15 - Lista das 20 progênies F2:4 com osmaiores valores de PG (ordem decrescente), com 
suas respectivas médias dos demais caracteres (DF, AF, DM, AM e AC), estimativas 
das médias das 20 progênies ( sx ), das médias originais das progênies F2:4 ( ox ), das 

médias da população melhorada ( mx̂ ), diferencial de seleção (ds), estimativas do 

coeficiente de herdabilidade entre médias de progênies ( 2
xĥ %), resposta esperada com 

a seleção (Rs) e resposta percentual (Rs%) 

Progênie PG DF AF DM AM AC 

 6 T 489,7 66,6 76,3 151,2 93,8 2,61 

41 T 489,1 54,6 53,8 151,8 71,7 2,23 

10 T 484,6 60,9 56,8 145,0 68,4 2,42 

44 T 469,8 63,0 70,3 153,8 84,3 2,51 

64 T 468,8 62,9 70,7 144,5 81,1 3,02 

4  460,6 54,6 51,0 147,1 74,4 2,18 

21  458,6 53,4 53,2 138,2 62,8 1,68 

11  457,9 67,3 64,9 153,3 81,6 2,49 

80  455,6 61,1 60,6 149,9 71,9 2,14 

29  454,7 53,5 51,5 143,4 70,7 2,59 

66  448,7 55,0 54,9 148,0 75,6 2,78 

89  446,6 50,4 50,5 142,9 65,2 1,81 

74  444,4 51,4 48,8 145,4 73,8 2,15 

35  442,9 60,8 65,4 146,0 76,1 2,32 

45  439,8 53,5 48,6 143,0 67,1 1,95 

12  435,3 50,3 50,0 137,5 62,0 1,31 

56  432,9 60,0 50,6 145,3 64,2 2,51 

92  431,0 51,8 51,1 143,5 66,6 2,43 

1  427,8 54,0 46,8 138,6 55,9 1,50 

50  426,2 53,1 48,5 145,1 66,7 2,00 

       

sx  453,3 56,9 56,2 145,7 71,7 02,23 

ox  390,9 54,5 51,1 145,0 67,2 02,09 

ds  062,4 02,4 05,2 000,7 04,5 00,14 
2
xĥ % 046,7 91,2 84,7 083,5 95,2 86,10 

Rs  029,1 02,2 04,4 000,6 04,2 00,12 

Rs% 007,5 04,1 08,6 000,4 06,3 05,70 

mx̂  420,0 56,7 55,4 145,6 71,5 02,21 

PG: produção de grãos (g.m-2); DF: número de dias para o florescimento (dias); AF: altura das plantas no florescimento (cm); DM: número de 
dias para a maturação (dias); AM: altura das plantas na maturação (cm); AC: acamamento (notas 1-5, não transformadas). 

    T Progênies transgressivas para o caráter PG (superiores ao melhor genitor). 
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Tabela 16 - Lista das 20 progênies RC1F3 com os maiores valores de PG (ordem decrescente), com 
suas respectivas médias dos demais caracteres (DF, AF, DM, AM e AC), estimativas das 
médias das 20 progênies ( sx ), das médias originais das progênies RC1F3 ( ox ), das 

médias da população melhorada ( mx̂ ), diferencial de seleção (ds), estimativas do 

coeficiente de herdabilidade entre médias de progênies ( 2
xĥ %), resposta esperada com a 

seleção (Rs) e resposta percentual (Rs%) 

Progênie PG DF AF DM AM AC 

   5  T 534,7 62,4 71,3 146,2 86,7 2,83 

62 T 528,7 62,9 66,7 138,7 79,8 2,31 

17 T 526,1 58,6 62,3 142,7 75,3 2,22 

70 T 510,4 63,5 74,2 148,3 89,0 2,58 

27 T 501,4 60,5 69,8 142,9 87,6 2,43 

78 T 499,6 61,7 71,0 148,3 85,2 2,51 

83 T 488,4 63,5 69,8 144,8 83,4 2,22 

97 T 485,5 59,7 64,9 144,3 83,6 1,98 

57 T 483,4 60,2 68,3 145,2 82,9 2,25 

   2 T 479,1 60,5 63,7 141,8 77,3 2,40 

88 T 476,8 60,9 69,6 148,8 87,2 2,37 

18 T 475,0 62,8 70,4 144,0 84,2 2,58 

4 T 468,8 51,4 51,6 141,5 78,3 2,21 

14 T 468,2 61,1 62,9 141,9 76,8 2,94 

79 T 467,4 60,6 64,2 138,7 77,1 2,06 

  3 T 466,8 60,9 61,6 148,3 80,6 2,45 

38 T 466,5 59,1 66,1 137,6 75,0 2,05 

89 T 463,8 59,4 60,8 149,9 75,8 2,67 

65 457,9 57,9 59,4 141,8 70,5 2,08 

43 456,5 60,4 67,4 143,9 80,8 2,51 

       

sx  485,3 60,4 65,8 144,0 80,9 02,38 

ox  407,4 57,3 59,1 145,3 76,5 02,34 

ds  077,9 03,1 06,7 0-1,3 04,4 00,04 
2
xĥ % 068,3 90,2 84,7 79,1 91,6 74,90 

Rs  053,2 02,8 05,7 0-1,0 04,0 00,03 

Rs% 013,1 04,9 09,7 0-0,7 05,2 01,20 

mx̂  460,6 60,1 64,8 144,3 80,5 02,37 

PG: produção de grãos (g.m-2); DF: número de dias para o florescimento (dias); AF: altura das plantas no florescimento (cm); DM: número de 
dias para a maturação (dias); AM: altura das plantas na maturação (cm); AC: acamamento (notas 1-5, não transformadas). 

    T Progênies transgressivas para o caráter PG (superiores ao melhor genitor). 

 

Comparando-se os valores absolutos e relativos de resposta à seleção dos 

dois tipos de progênies, observa-se que a superioridade das progênies RC1F3 em 

relação às progênies F2:4 é notável. Com porcentagem de seleção de 20%, a Rs 
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obtida com as progênies F2:4 para PG foi de 29,1 g.m-2 (7,5%) contra 53,2 g.m-2 

(13,1%) com RC1F3, que representa uma superioridade de 82,8%. Em termos 

práticos, um aumento de 53,2 g.m-2 equivale a um aumento de 0,532 t.ha-1 na 

produtividade. A análise da produtividade média de soja no Brasil nos últimos 15 

anos mostra que houve um aumento de cerca de 1 t.ha-1 (CONAB, 2012). Já o 

trabalho de Wilcox (2001) apresenta os avanços de produtividade dos cultivares 

liberados nos Estados Unidos e Canadá num período de 60 anos, indicando que o 

aumento médio anual fica na faixa de 20 a 30 kg.ha-1 (2 a 3 g.m-2), ou 1% ao ano. 

Carvalho et al. (2009) também trabalharam com progênies F2:4 de soja e simularam 

porcentagens de seleção mais brandas (40 e 50%), obtendo respostas esperadas 

próximas a 6%, portanto inferiores às obtidas aqui. Essas informações demonstram 

que os resultados obtidos no presente trabalho são significativos frente a outros 

ganhos já observados. 

A análise dos outros caracteres apresentados nas tabelas também permite 

algumas observações interessantes. Com relação à DF e DM, as variações foram de 

baixa magnitude, o que indica poucas consequências da seleção em produção no 

ciclo. Já sobre a altura das plantas (AF e AM), a resposta percentual (Rs%) mais 

elevada ocorreu em progênies RC1F3, em que houve aumento de 9,7% em AF, ou 

seja, 5,7 cm, contra 8,6% de aumento nas progênies F2:4. Entretanto, esse aumento 

não se repetiu em AM, que é um caráter de maior importância prática para o 

melhoramento, juntamente com AC. Esses caracteres apresentaram aumentos de, 

respectivamente, 6,3% e 5,7% nas progênies F2:4, e de 5,2% e 1,2% nas progênies 

RC1F3. Alturas e notas elevadas de acamamento podem significar uma 

desvantagem no melhoramento, já que os genótipos de soja muito altos ou muito 

acamados são indesejáveis por aumentar as perdas na colheita.  

As progênies mais interessantes devem reunir características como alta 

produção, menor altura e menor acamamento. Observando-se apenas as progênies 

transgressivas para PG, é possível identificar algumas progênies com médias de AM 

menores do que P1 (76,7 cm), o que seria vantajoso. Entre as progênies RC1F3, três 

transgressivas para PG apresentaram AM inferior a esse valor (progênies 17, 38 e 

89), enquanto, entre as F2:4, foram encontradas duas (progênies 41 e 10). Portanto, 

é possível encontrar genótipos que reúnam as características de interesse e que são 

promissores ao melhoramento da soja. 
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Além disso, é preciso analisar as estimativas das médias esperadas das 

populações melhoradas ( mx̂ ), já que os dois tipos de progênies partem de médias 

originais diferentes ( 2
4:2 mg1390F −

= ., e 2
31 mg0407FCR −= ., ), ou seja, já 

superiores naquelas derivadas de retrocruzamento. Conforme os resultados 

apresentados nas Tabelas 15 e 16, pode-se observar que a média esperada da 

população melhorada com a seleção das 20 progênies RC1F3 superiores em PG foi 

de 460,6 g.m-2 enquanto a média esperada com a seleção das 20 progênies F2:4 

superiores foi de 420,0 g.m-2, ou seja, a população melhorada derivada do 

retrocruzamento teria uma produção 9,7% superior à população melhorada derivada 

de F2. Resultados semelhantes já foram obtidos em trabalhos como o de Concibido 

et al. (2003), que alcançou 9% de aumento na produção em soja através de seleção 

de QTLs assistida por marcadores.  

A comparação entre os dois tipos de progênie relacionada ao caráter PG e 

aos outros caracteres selecionados indiretamente estão resumidas na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Superioridade percentual da estimativa da média da população melhorada obtida com a 
seleção nas progênies RC1F3 em relação à média obtida com as progênies F2:4, para o 
caráter PG e os demais caracteres selecionados indiretamente, considerando a 
porcentagem de seleção de 20% 

PG DF AF DM AM AC 

      

09,7 6,0 16,9 - 0,9 12,6 7,2 

      
 

Pode-se observar, portanto, que a superioridade da média esperada na 

população melhorada oriunda das progênies RC1F3 fica próxima de 10% no caráter 

PG, e um pouco maior para as alturas (AF e AM). Isso significa que a seleção das 

progênies superiores em produção acarreta uma resposta correlacionada na altura 

das plantas, o que não é desejável.  

A resposta indireta de altura (AF e AM) devida à seleção em produção (PG) 

era esperada, pois é de amplo conhecimento que as plantas mais altas também 

costumam ser mais produtivas, devido às correlações positivas entre estes 

caracteres. Diversos trabalhos já demonstraram que existe uma elevada correlação 

genética entre esses caracteres, desde publicações antigas e tradicionais como as 

de Johnson, Robinson e Comstock (1955), Anand e Torrie (1963) e de Kwon e Torrie 
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(1964), até outras mais recentes, como as de Backes et al. (2002) e de Farias 

(2008). 

Entretanto, a magnitude do aumento de altura na maturação nas progênies 

RC1F3 foi de apenas 4 cm, frente a 53,2 g.m-2 de aumento na produção, enquanto 

nas progênies F2:4 o aumento em AM foi de 4,2 cm e apenas 29,1 g.m-2 em PG. 

Geralmente, a altura mínima das plantas de soja deve ser de 50 a 60 cm, sendo o 

tamanho ideal entre 70 e 80 cm, enquanto alturas superiores a 100 cm já provocam 

maior acamamento e perdas na colheita (SEDIYAMA; TEIXEIRA; REIS, 2005). 

Unêda-Trevisoli et al. (2010) avaliaram 19 cultivares comercias de soja no Estado de 

São Paulo e obtiveram uma média de altura na maturação de 88 cm. Portanto, uma 

altura de 80,5 cm ainda pode ser considerada adequada, especialmente quando se 

leva em conta a produção de 460,6 g.m-2, que equivale a 4,6 t.ha-1 ou 77 sc.ha-1. 

Esse valor é bastante superior à média nacional de produtividade (3,1 t.ha-1), bem 

como às médias do Estado de São Paulo (2,8 t.ha-1) e do Paraná (3,4 t.ha-1), que é a 

maior do Brasil, segundo dados da CONAB referentes à safra 2010/11. Também é 

superior aos valores apresentados por Unêda-Trevisoli et al. (2010), cuja 

produtividade média dos 19 cultivares foi de 3,1 t.ha-1 e a máxima de 3,9 t.ha-1. Além 

disso, ficou próximo ao valor recorde de produtividade de soja obtido na região 

Sudeste na safra 2011/12, que foi de 83,9 sc.ha-1 (Desafio Nacional de Máxima 

Produtividade – CESB, 2012). 

Ainda assim, visando reduzir o impacto do aumento da produção de forma 

indesejável em caracteres como altura e acamamento, é possível simular uma 

seleção baseada no desempenho das progênies nessas características. Existem 

algumas metodologias que permitem a seleção simultânea de diversos caracteres 

através de índices de seleção, conforme relatam os trabalhos de Garcia (1998) e de 

Santos (2005). Porém, a maioria desses índices é específica para a aplicação em 

programas de seleção recorrente ou seleção de genótipos fixados, um pouco 

diferente do que se tem no presente trabalho. Portanto, uma alternativa possível é o 

estabelecimento de limites de seleção para os caracteres secundários e proceder 

com os cálculos de resposta à seleção semelhantes aos que já foram apresentados. 

Considerando que os caracteres mais importantes dentro de um programa de 

melhoramento de soja são DM, AM, AC e PG, os caracteres relacionados ao 

florescimento serão desconsiderados. Assim, tomando-se como base as médias 

obtidas no genitor superior EMGOPA-315 (P1), que é um cultivar comercial, têm-se 



 100

os valores de 465,7 g.m-2 de produção, 142,4 dias para maturação, 76,7 cm de 

altura e uma nota de acamamento de 2,19. Conforme já foi discutido, o maior 

problema relacionado às alturas muito elevadas das plantas de soja se deve ao 

maior acamamento, que aumenta as perdas na colheita. Portanto, a seleção de 

genótipos com notas menores de acamamento se mostra mais importante do que, 

necessariamente, os mais baixos. Assim, para definir os limites de seleção, 

estabeleceu-se uma tolerância de apenas 5% para AC em torno da média de P1, o 

que resulta numa nota máxima em torno de 2,30. Para AM, a tolerância foi definida 

como 10%, resultando no máximo em torno de 85 cm. Já para o caráter DM, 

observa-se que a variação nas médias dentro das 20 melhores progênies de cada 

tipo foi pequena, não ultrapassando os 10%. Portanto, esse caráter será 

desconsiderado nessa seleção. 

Assim, utilizando-se os critérios apresentados, e selecionando-se as cinco 

melhores progênies de cada tipo que melhor se encaixaram dentro dos limites 

propostos, seriam obtidos os seguintes valores, apresentados na Tabela 18. 

 

 

Tabela 18 - Desempenho das cinco progênies selecionadas com base nos caracteres PG, DM, AM, 
e AC, médias das progênies selecionadas ( sx ), resposta esperada com a seleção (Rs), 

resposta percentual (Rs%) e média esperada da população melhorada ( mx̂ ) para todos 
os caracteres 

Progênie  
F2:4 

PG DM AM AC  Progênie 
RC1F3 

PG DM AM AC 

41 489,1 151,8 71,7 2,23  62 528,7 138,7 79,8 2,31 

04 460,6 147,1 74,4 2,18  17 526,1 142,7 75,3 2,22 

21 458,6 138,2 62,8 1,68  83 488,4 144,8 83,4 2,22 

80 455,6 149,9 71,9 2,14  97 485,5 144,3 83,6 1,98 

89 446,6 142,9 65,2 1,81  57 483,4 145,2 82,9 2,25 

           

sx  462,1 146,0 69,2 2,01  sx  502,4 143,1 81,0 2,20 

Rs% 033,3 000,8 1,9 -0,07  Rs% 064,9 -1,7 04,1 -0,11 

Rs% 008,5 000,6 2,8 -3,40  Rs% 015,9 -1,2 05,4 -4,60 

mx̂  424,2 145,8 69,1 2,02  mx̂  472,3 143,6 80,6 2,23 

PG: produção de grãos (g.m-2); DF: número de dias para o florescimento (dias); AF: altura das plantas no florescimento (cm); DM: número de 
dias para a maturação (dias); AM: altura das plantas na maturação (cm); AC: acamamento (notas 1-5, não transformadas). 
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Os resultados dessa seleção direcionada para as características de maior 

interesse podem ser comparados com os anteriores (Tabelas 15 e 16). Pode-se 

notar que as médias esperadas das populações melhoradas foram semelhantes ou 

ligeiramente superiores na seleção direcionada, para os dois tipos de progênies, ou 

seja, valores maiores de PG, muito próximos de DM e AM, e mais baixos de AC, 

exatamente conforme o desejado. 

Comparando-se os resultados da Tabela 18 entre os dois tipos de progênies, 

é possível concluir que as progênies RC1F3 continuam mostrando mais vantagens 

na média esperada da população melhorada em relação às F2:4, já que se 

mostraram cerca de 11,3% mais produtivas e sem problemas relacionados ao ciclo 

(cerca de 145 dias) e às alturas na maturação, que se mantiveram abaixo de 80 cm, 

além do acamamento em níveis razoáveis. Apesar de as progênies RC1F3 

selecionadas terem gerado uma população com nota de acamamento 10,5% maior 

do que as progênies F2:4, o valor obtido (2,23) ainda é considerado tolerável, já que 

indica plantas mais eretas do que prostradas (considerando que as notas vão de 1 a 

5). Além disso, a vantagem obtida com a produção é considerável, já que uma média 

de 472,3 g.m-2 supera inclusive a média obtida com P1 (465,7 g.m-2), que é o melhor 

cultivar utilizado no trabalho. Esse fato reforça a possibilidade de obtenção de novos 

materiais que superam o genitor superior a partir da população retrocruzada. 

Outro fato interessante é que, entre as melhores progênies RC1F3 

selecionadas, duas tiveram PG superior a 520 g.m-2 (progênies 62 e 17), que são 

valores bastante elevados, enquanto a progênie F2:4 superior produziu 489,1 g.m-2. 

Além disso, pode-se destacar a progênie 97, que possui nível de PG semelhante à 

melhor progênie F2:4, porém com nota de acamamento mais baixa, de apenas 1,98, 

indicando que pode ser um genótipo com grande potencial, aliando alta produção 

com acamamento reduzido. 

 

 

2.3.6 Considerações finais 

 

Os resultados apresentados indicam que o retrocruzamento gerou um número 

maior de progênies com potencial de originar linhagens superiores de soja, pois, 

conforme foi mostrado por meio dos histogramas, ocorreram 18 progênies RC1F3 

transgressivas (superiores ao P1: EMGOPA-315), contra apenas cinco progênies F2:4. 
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Esse fato pode ser explicado pelo comportamento da variância genética, que foi 

superior entre as progênies RC1F3. Isso contrariou a expectativa teórica, baseada no 

modelo simplificado de um loco com dois alelos. Entretanto, conforme foi discutido, 

existem diversos fatores que podem causar desvios nesse tipo de modelo, como a 

ocorrência de recombinação e de epistasia, ou seja, a interação entre alelos de locos 

diferentes. No caso de caracteres quantitativos como PG, a probabilidade de 

ocorrência desses fatores se torna muito maior, já que há um número bem maior de 

locos envolvidos no controle do caráter.  

Diversos trabalhos em soja já indicaram a importância dos efeitos epistáticos 

em caracteres quantitativos, especialmente a produção de grãos (ARAÚJO, 2006; 

BARONA; COLOMBARI FILHO; GERALDI, 2009; MARTIN et al., 2009), inclusive 

trabalhos de mapeamento de QTLs que têm detectado efeitos epistáticos 

significativos para esse caráter (GUZMAN et al., 2007; LARK et al., 1995; 

PALOMEQUE et al., 2009; SAINT MARTIN, 2009; WANG et al., 2009). Assim, esses 

efeitos podem ocasionar desvios nos resultados teóricos esperados, como, por 

exemplo, aumento de variabilidade (RASMUSSON; PHILLIPS, 1997). Além disso, o 

retrocruzamento pode ter funcionado como um efeito de “gargalo” na população em 

estudo, o que poderia estar convertendo a variância epistática aditiva x aditiva em 

variância aditiva, aumentando os resultados de resposta à seleção (GOODNIGHT, 

1988). 

Uma consideração importante a se fazer é que, devido ao fato de as gerações 

utilizadas neste trabalho terem sido conduzidas em bulk, ao atingirem a homozigose 

em gerações futuras (como F2:6 e RC1F5, por exemplo), ainda será possível realizar 

seleção dentro das progênies, pois ainda haverá variabilidade entre as plantas 

(linhas puras). Isso pode permitir a obtenção de genótipos ainda mais vantajosos, já 

que essa variabilidade “dentro” ainda não foi explorada no esquema proposto até 

aqui. Nas equações 38 e 39 (Apêndice A) estão apresentadas as variâncias 

genéticas dentro das progênies avaliadas. 

A simulação de possíveis formas de se realizar a seleção nas populações 

obtidas revelou o grande potencial das progênies derivadas de retrocruzamento em 

gerar genótipos promissores em produção de grãos, que é a característica de maior 

interesse no melhoramento. Porém, a seleção baseada no desempenho de outros 

caracteres também demonstrou a possibilidade de agregar outras vantagens nesses 

genótipos, como a redução de ciclo, altura e acamamento. 
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Também vale ressaltar que as estimativas de resposta à seleção obtidas 

devem ser consideradas como aproximações. Isso porque, para calculá-las, foi 

considerada apenas as herdabilidades no sentido amplo, já que elas podem ser 

consideradas boas aproximações daquelas no sentido restrito, afinal, os coeficientes 

da variância aditiva para as gerações utilizadas são bem maiores do que os demais. 

Em compensação, como os experimentos foram instalados em três ambientes, foi 

eliminado o componente da interação PxA, o que aumenta a confiabilidade das 

estimativas de herdabilidade. 

Em resumo, os resultados indicam que, partindo-se de genitores contrastantes, 

um retrocruzamento para o genitor superior pode produzir um número maior de 

segregantes transgressivos e com maiores potenciais produtivos, o que deverá 

redundar em um número maior de linhagens superiores no final do processo de 

endogamia. Esses resultados têm suporte da literatura, conforme relata Bailey (1977) 

que concluiu, com base em estudos de simulação, que a vantagem de um 

retrocruzamento é tanto maior quanto mais complexo for o caráter, isto é, quanto 

maior o número de locos envolvidos, que é o caso da produção de grãos (PG). 

Conclusões semelhantes foram apresentadas por Kenworthy e Brim (1979) em soja, 

que obtiveram muitas linhas puras superiores e transgressivas, a partir de diversos 

cruzamentos biparentais seguidos de um retrocruzamento para o genitor mais 

produtivo. Na mesma linha de raciocínio, outros autores também conseguiram 

sucesso nesse tipo de programa, como Lambert e Leng (1965) em milho e Lawrence 

e Frey (1975) em aveia, ambos para produção de grãos. Outros exemplos de 

sucesso, porém com a transferência da alta concentração de proteína em soja, são os 

trabalhos de Wehrmann et al. (1987) e Wilcox e Cavins (1995). 

Sendo assim, a estratégia de realizar um retrocruzamento para o genitor 

superior antes da seleção, além de aumentar a média da população, pode acarretar 

também um aumento da variabilidade e, consequentemente, a obtenção de mais 

progênies transgressivas para produção, o que pode favorecer a obtenção de 

linhagens promissoras para os programas de melhoramento de soja. 
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3 CONCLUSÃO 

 
 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que um 

retrocruzamento para o genitor mais produtivo antes do início da seleção, em um 

programa de melhoramento genético de soja, é uma boa estratégia para aumentar a 

frequência de genótipos mais produtivos e, portanto, aumentar a eficiência da 

seleção. 
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Apêndice A - Dedução das médias e variâncias referentes às progênies F2:4 e RC1F3 

 

Seguindo procedimentos semelhantes aos apresentados por Cockerham 

(1963), Mather e Jinks (1982) e Falconer e Mackay (1996), foram deduzidos os 

componentes das médias e das variâncias genéticas, considerando o modelo de um 

loco com dois alelos, sendo B o alelo favorável. Os efeitos foram determinados pela 

diferença genotípica entre os homozigotos (BB e bb) medida pelo valor de a; e pela 

diferença genotípica entre o heterozigoto (Bb) em relação à média dos homozigotos 

(m), medida pelo valor de d. Além disso, 2
Aσ  e 2

Dσ  correspondem, respectivamente, 

às variâncias genéticas aditiva e dominante da população-base, e ad é o 

componente aditivo-dominante. 

Vale ressaltar que, no presente trabalho, foi realizado o retrocruzamento 

apenas para o genitor superior (P1) e, por isso, as progênies designadas no texto 

como RC1F3 correspondem, na realidade, às progênies RC1.1F3, ou seja, derivadas 

do retrocruzamento apenas para P1. 

 Para as deduções, serão consideradas as seguintes relações, de acordo com 

Mather e Jinks (1982): 22
A 2

1
σ a=      

22
D 4

1
σ d=   

Na Tabela 19 estão apresentadas as informações de frequências genotípicas, 

valores genotípicos e desvios em relação à média das progênies F2:4 e RC1F3, 

visando o cálculo dos componentes da variância genética total das progênies. 

 

Tabela 19 - Frequência genotípica, valor genotípico e desvio em relação à média das progênies F2:4 e 
RC1F3 para cálculo da variância genética total das progênies 

Progênies Frequência Genotípica Valor Genotípico Desvio * 

F2:4 

7
⁄16   BB m + a   a - ⅛ d 

 ⅛  Bb  m + d         ⅞ d 

 7
⁄16  bb m – a - a - ⅛ d 

     

RC1F3 

11
⁄16  BB m + a         ½ a  -  ⅛ d 

  ⅛  Bb m + d - ½ a  + ⅞ d  

 3
⁄16  bb m – a

 - 3⁄2  a - ⅛ d 

* Considerando 
4:2F = m + ⅛ d   e  

31FRC = m + ½ a + ⅛ d .    

e                 .              
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 Para progênies F2:4, a variância genética total (eq. 30) é: 
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 Da mesma forma, para progênies RC1F3, a variância genética total (eq. 31) é: 

 







+++





−++





−+= addaaddaadda

8
3

64
1

4
9

16
3

8
7

64
49

4
1

8
1

8
1

64
1

4
1

16
11

σ
2222222

G
3F1.1RC

 

 

adda
8
1

64
7

8
5

σ
222

G
3F1.1RC

−+=  

 

ad
8
1

σ
16
7

σ
4
5

σ
2
D

2
A

2
G

3F1.1RC
−+=  

 
De forma análoga, podem ser obtidas as estimativas relativas ao outro 

retrocruzamento (RC1.2), (eq. 32).  

 

ad
8
1

σ
16
7

σ
4
5

σ
2
D

2
A

2
G

3F1.2RC
++=  

 
Essas duas expressões anteriores somadas resultam na variância total de 

RC1F3 (eq. 33): 

 
2
D

2
A

2
G σ

16
7

σ
4
5

σ
3F1RC

+=  

 

Na Tabela 20 estão apresentadas as informações de frequência genotípica, 

valor genotípico e desvio em relação à média das progênies F2:4 e RC1F3, visando o 

cálculo dos componentes da variância genética entre as progênies. 

 

 (30) 

 (31) 

 (32) 

 (33) 
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Tabela 20 - Frequência genotípica, valor genotípico e desvio em relação à média das progênies F2:4 e 
RC1F3 para cálculo da variância genética entre as progênies 

Progênies Frequência Genotípica Valor Genotípico Desvio * 

F2:4 

¼ BB m + a   a - ⅛ d 

½ [ ⅜ BB + ¼ Bb + ⅜ bb ]  m + ¼ d         ⅞ d 

 ¼ bb m – a - a - ⅛ d 
     

RC1F3 

½ BB m + a  ½ a - ⅛ d 

½ [ ⅜ BB + ¼ Bb + ⅜ bb ]     m + ¼ d - ½ a  + ⅛ d  

    

* Considerando 
4:2F = m + ⅛ d   e  

31FRC = m + ½ a + ⅛ d .    

 
 

O mesmo raciocínio foi utilizado para o cálculo da variância genética entre 

progênies, conforme apresentado a seguir, para progênies F2:4 (eq. 34): 
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Da mesma forma, para progênies RC1F3, tem-se (eq. 35): 
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De forma análoga, podem ser obtidas as estimativas relativas ao outro 

retrocruzamento (RC1.2), (eq. 36). 

 

 (34) 

 (35) 
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Os dois termos anteriores somados resultam na variância entre de RC1F3 

apresentada a seguir (eq. 37): 
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A variância existente dentro das progênies de cada tipo é obtida pela 

diferença entre a variância total e a entre, ou seja: 

 
dentro de progênies F2:4 (eq. 38): 
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dentro de progênies RC1F3 (eq. 39): 
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Um resumo das principais expressões obtidas anteriormente está 

apresentado na Tabela 21. 

 

 

Tabela 21 - Resumo das expressões das médias ( x ) e dos componentes da variância genética total 

( 2
Gσ ), da variância genética entre progênies ( 2

pσ ) e da variância genética dentro de 

progênies ( 2
dpσ ) referentes às progênies F2:4 e RC1F3, incluindo os retrocruzamentos para 

ambos os genitores (RC1.1F3 e RC1.2F3) 

Progênies x  2
Gσ  2

pσ  2
dpσ  

F2:4 m +⅛d  2
D

2
A σ

16
7

σ
4
7

ˆˆ 







+







  2
D

2
A σ

16
1

σ ˆˆ 







+  22

A σ
8
3

σ
4
3

D
ˆˆ 







+







  

RC1.1F3 m + ½a +⅛d   adˆˆ 







−








+









8
1

σ
16
7

σ
4
5 2

D
2
A

 adˆˆ 







−








+









8
1

σ
16
1

σ
2
1 2

D
2
A

    2
D

2
A σ

8
3

σ
4
3

ˆˆ 







+







  

RC1.2F3
* m - ½a +⅛d  adˆˆ 








+








+









8
1

σ
16
7

σ
4
5 2

D
2
A

  adˆˆ 







+








+









8
1

σ
16
1

σ
2
1 2

D
2
A

    2
D

2
A σ

8
3

σ
4
3

ˆˆ 







+







  

RC1F3 m +⅛d  2
D

2
A σ

16
7

σ
4
5

ˆˆ 







+







  2
D

2
A σ

16
1

σ
2
1

ˆˆ 







+







  2
D

2
A σ

8
3

σ
4
3

ˆˆ 







+







  

* Geração não avaliada no presente trabalho. 

 

Porém, conforme já foi exposto, no presente trabalho não foi realizado o 

retrocruzamento para o outro genitor (P2) e, portanto, não foi obtida a geração 

RC1.2F3 e nem a verdadeira RC1F3. 
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Anexo A - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter produção de grãos (PG), em g.m-2, referentes aos experimentos 
avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano agrícola de 2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  11.826,1 ns 5.365,6 ns 

Blocos / R 36  6.611,9 * 9.764,3 ** 

Progênies 99  9.924,8 ** 20.311,2 ** 

Erro Intrablocos 258  4.260,3  4.955,2  

      

CV% - 24,0  22,7  

      

Média das Progênies - 272,2  310,0  

EMGOPA-315 (P1) - 362,5  344,4  

BRS-134 (P2) - 353,4  359,4  

      

Amplitude - 233,3  385,0  

Intervalo de Variação - 170,6 – 403,9 155,4 – 540,3 

**, * e ns: Teste F significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. 

 

 
Anexo B - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 

progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter número de dias para o florescimento (DF), em dias, referentes 
aos experimentos avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano agrícola de 
2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  65,42 ** 43,55 ** 

Blocos / R 36  4,48 * 3,34 ** 

Progênies 99  24,27 ** 18,95 ** 

Erro Intrablocos 259 / 246(1) 2,63  1,15  

      

CV% - 2,96  1,93  

      

Média das Progênies - 54,80  55,38  

EMGOPA-315 (P1) - 56,50  56,33  

BRS-134 (P2) - 53,50  52,33  

      

Amplitude - 11,65  10,58  

Intervalo de Variação - 51,20 – 62,85 51,47 – 62,06 
 ** e * : Teste F significativo a 1%, 5%, respectivamente; 
(1) : Experimentos das Progênies F2:4 e RC1F3, respectivamente. 
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Anexo C - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter altura das plantas no florescimento (AF), em cm, referentes aos 
experimentos avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano agrícola de 2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  736,33 ** 69,02 ** 

Blocos / R 36  67,14 * 97,69 ** 

Progênies 99  101,37 ** 74,48 ** 

Erro Intrablocos 259 / 260(1) 20,51  21,66  

      

CV% - 8,46  7,81  

      

Média das Progênies - 53,56  59,56  

EMGOPA-315 (P1) - 61,33  59,17  

BRS-134 (P2) - 47,58  46,67  

      

Amplitude - 28,50  21,30  

Intervalo de Variação - 40,23 – 68,73 48,55 – 69,85 
 ** e * : Teste F significativo a 1%, 5%, respectivamente; 
(1) : Experimentos das Progênies F2:4 e RC1F3, respectivamente. 
 

 
 

Anexo D - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter número de dias para a maturação (DM), em dias, referentes aos 
experimentos avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano agrícola de 2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  106,41 * 25,72 ns 

Blocos / R 36  28,01 ** 32,02 ** 

Progênies 99  147,07 ** 49,00 ** 

Erro Intrablocos 254 / 258(1) 13,60  13,22  

      

CV% - 2,66  2,63  

      

Média das Progênies - 138,73  138,37  

EMGOPA-315 (P1) - 138,54  136,91  

BRS-134 (P2) - 123,08  123,25  

      

Amplitude - 37,97  19,11  

Intervalo de Variação - 123,73 – 161,69 130,16 – 149,28 
 **, * e ns : Teste F significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente; 
(1) : Experimentos das Progênies F2:4 e RC1F3, respectivamente. 
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Anexo E - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter altura das plantas na maturação (AM), em cm, referentes aos 
experimentos avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano agrícola de 2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  127,65 ns 338,33 ns 

Blocos / R 36  89,32 ** 150,10 ** 

Progênies 99  530,71 ** 249,08 ** 

Erro Intrablocos 257 / 261(1) 38,71  42,92  

      

CV% - 9,78  8,94  

      

Média das Progênies - 63,60  73,31  

EMGOPA-315 (P1) - 72,33  69,67  

BRS-134 (P2) - 44,08  44,00  

      

Amplitude - 52,50  42,45  

Intervalo de Variação - 39,00 – 91,50 53,95 – 96,40 
 ** e ns : Teste F significativo a 1% e não significativo, respectivamente; 
(1) : Experimentos das Progênies F2:4 e RC1F3, respectivamente. 
 
 

Anexo F - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter acamamento (AC), avaliado em notas de 1 a 5 e transformado em 

1x + , referentes aos experimentos avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano 
agrícola de 2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  0,1380 ** 0,4510 ** 

Blocos / R 36  0,0218 ns 0,0738 ** 

Progênies 99  0,1128 ** 0,0683 ** 

Erro Intrablocos 256 / 260(1) 0,0195  0,0238  

      

CV% - 8,37  8,77  

      

Média das Progênies ‡ - 1,83  2,14  

EMGOPA-315 (P1) 
‡ - 2,25  1,91  

BRS-134 (P2) 
‡ - 1,00  1,00  

      

Amplitude - 2,49  2,43  

Intervalo de Variação - 0,83 – 3,31 1,15 – 3,58 
** e ns : Teste F significativo a 1% e não significativo, respectivamente; 
(1) : Experimentos das Progênies F2:4 e RC1F3, respectivamente; 
‡ : Médias não transformadas. 
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Anexo G - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter produção de grãos (PG), em g.m-2, referentes aos experimentos 
avaliados na Estação Sede (Depto. de Genética ESALQ/USP) no ano agrícola de 2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  117.517,0 ** 60.838,5 ** 

Blocos / R 36  7.416,1 ns 11.300,7 ** 

Progênies 99  11.545,0 ** 12.704,6 ** 

Erro Intrablocos 254(1) / 257(2) 5.700,4  6.455,3  

      

CV% - 20,3  21,2  

      

Média das progênies - 372,5  379,6  

EMGOPA-315 (P1) - 479,5  406,9  

BRS-134 (P2) - 376,4  403,9  

      

Amplitude - 274,2  303,5  

Intervalo de Variação - 232,6 – 506,8 258,9 – 562,4 
 ** e ns : Teste F significativo a 1% e não significativo, respectivamente; 
(1) : Experimento das Progênies F2:4;           

(2) : Experimento das Progênies RC1F3; 
 

 

Anexo H - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter número de dias para o florescimento (DF), em dias, referentes 
aos experimentos avaliados na Estação Sede (Depto. de Genética ESALQ/USP) no ano 
agrícola de 2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  11,60 ** 26,13 ** 

Blocos / R 36  1,27 ns 5,14 ** 

Progênies 99  115,54 ** 140,69 ** 

Erro Intrablocos 252(1) / 259(2) 1,09  2,77  

      

CV% - 1,95  2,88  

      

Média das Progênies - 53,39  57,75  

EMGOPA-315 (P1) - 61,92  62,25  

BRS-134 (P2) - 49,92  50,08  

      

Amplitude - 22,11  21,77  

Intervalo de Variação - 48,00 – 70,11 47,65 – 69,42 
 ** e ns : Teste F significativo a 1% e não significativo, respectivamente; 
(1) : Experimento das Progênies F2:4;          

(2) : Experimento das Progênies RC1F3; 
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Anexo I - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter altura das plantas no florescimento (AF), em cm, referentes aos 
experimentos avaliados na Estação Sede (Depto. de Genética ESALQ/USP) no ano 
agrícola de 2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  69,02 ** 836,15 ns 

Blocos / R 36  97,69 ** 69,14 ** 

Progênies 99  74,48 ** 317,85 ** 

Erro Intrablocos 260(1) / 252(2) 21,66  20,62  

      

CV% - 7,81  8,91  

      

Média das Progênies - 59,56  50,97  

EMGOPA-315 (P1) - 71,25  69,08  

BRS-134 (P2) - 46,17  44,92  

      

Amplitude - 42,77  43,77  

Intervalo de Variação - 40,23 – 68,73 48,55 – 69,85 
 ** e ns : Teste F significativo a 1% e não significativo, respectivamente; 
(1) : Experimento das Progênies F2:4;        

(2) : Experimento das Progênies RC1F3; 

 
Anexo J - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 

progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter número de dias para a maturação (DM), em dias, referentes aos 
experimentos avaliados na Estação Sede (Depto. de Genética ESALQ/USP) no ano 
agrícola de 2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  369,50 ** 588,02 ** 

Blocos / R 36  30,27 * 34,94 ** 

Progênies 99  238,97 ** 89,90 ** 

Erro Intrablocos 261 18,59  16,75  

      

CV% - 2,96  2,77  

      

Média das Progênies - 145,66  147,54  

EMGOPA-315 (P1) - 143,42  143,58  

BRS-134 (P2) - 131,08  131,25  

      

Amplitude - 34,40  20,96  

Intervalo de Variação - 129,54 – 163,94 135,86 – 156,83 
 ** e * : Teste F significativo a 1% e 5%, respectivamente; 
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Anexo K - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter altura das plantas na maturação (AM), em cm, referentes aos 
experimentos avaliados na Estação Sede (Depto. de Genética ESALQ/USP) no ano 
agrícola de 2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  2.141,85 ** 522,15 * 

Blocos / R 36  109,24 ** 185,93 ** 

Progênies 99  440,77 ** 316,24 ** 

Erro Intrablocos 258(1) / 260(2) 41,90  48,06  

      

CV% - 9,05  8,56  

      

Média das Progênies - 71,54  80,94  

EMGOPA-315 (P1) - 83,08  79,00  

BRS-134 (P2) - 53,50  53,42  

      

Amplitude - 52,62  44,87  

Intervalo de Variação - 49,44 – 102,06 59,25 – 104,13 
** e * : Teste F significativo a 1% e 5%, respectivamente; 
(1): Experimento das Progênies F2:4;        

(2): Experimento das Progênies RC1F3; 

 

Anexo L - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 

progênies para o caráter acamamento (AC), em notas de 1 a 5 e transformado em 1x + , 
referentes aos experimentos avaliados na Estação Sede no ano agrícola de 2009/10 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  0,2595 ** 0,3942 ** 

Blocos / R 36  0,0382 ** 0,0396 ** 

Progênies 99  0,1315 ** 0,0634 ** 

Erro Intrablocos 261(1) / 258(2) 0,0205  0,0199  

      

CV% - 8,04  7,77  

      

Média das Progênies ‡ - 2,22  2,34  

EMGOPA-315 (P1) 
‡ - 2,67  2,17  

BRS-134 (P2) 
‡ - 1,33  1,33  

      

Amplitude - 3,33  2,35  

Intervalo de Variação - 0,95 – 4,28 1,08 – 3,43 
 (1) : Experimento das Progênies F2:4;        

(2) : Experimentos das Progênies RC1F3; 
‡ : Médias não transformadas. 
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Anexo M - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias 
das progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais 
das progênies para o caráter produção de grãos (PG), em g.m-2, referentes aos 
experimentos avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano agrícola de 2010/11 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  119.858,5 ** 59.190,3 ** 

Blocos / R 36  12.492,9 * 12.649,5 ** 

Progênies 99  16.009,3 ** 21.536,1 ** 

Erro Intrablocos 252(1) / 248(2) 8.096,0  6.707,7  

      

CV% - 17,1  15,4  

      

Média das Progênies - 527,6  532,2  

EMGOPA-315 (P1) - 566,0  631,9  

BRS-134 (P2) - 472,1  501,0  

      

Amplitude - 342,9  333,9  

Intervalo de Variação - 349,3 – 692,1 356,5 – 690,4 
 ** e * : Teste F significativo a 1% e 5%, respectivamente; 
(1) : Experimento das Progênies F2:4;       

(2) : Experimento das Progênies RC1F3; 
 

 
Anexo N - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 

progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter número de dias para o florescimento (DF), em dias, referentes 
aos experimentos avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano agrícola de 
2010/11 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  6,24 ns 2,29 ns 

Blocos / R 36  5,32 ** 6,22 * 

Progênies 99  137,32 ** 155,77 ** 

Erro Intrablocos 258(1) / 257(2) 2,49  3,72  

      

CV% - 2,87  3,29  

      

Média das Progênies - 55,01  58,60  

EMGOPA-315 (P1) - 63,08  60,67  

BRS-134 (P2) - 52,00  51,33  

      

Amplitude - 25,11  24,95  

Intervalo de Variação - 46,26 – 71,36 46,15 – 71,10 
 **, * e ns : Teste F significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente; 
(1) : Experimento das Progênies F2:4;        

(2) : Experimento das Progênies RC1F3; 
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Anexo O - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter altura das plantas no florescimento (AF), em cm, referentes aos 
experimentos avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano agrícola de 2010/11 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  101,47 ns 766,75 ** 

Blocos / R 36  80,33 ** 73,24 ** 

Progênies 99  425,41 ** 649,56 ** 

Erro Intrablocos 259(1) / 258(2) 27,71  23,70  

      

CV% - 10,93  8,59  

      

Média das Progênies - 48,17  56,69  

EMGOPA-315 (P1) - 63,42  63,17  

BRS-134 (P2) - 40,58  37,25  

      

Amplitude - 47,38  48,86  

Intervalo de Variação - 32,57 – 79,95 34,46 – 83,32 
 ** e ns : Teste F significativo a 1% e não significativo, respectivamente; 
(1) : Experimento das Progênies F2:4;      

(2) : Experimento das Progênies RC1F3; 

 

Anexo P - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter número de dias para a maturação (DM), em dias, referentes aos 
experimentos avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano agrícola de 2010/11 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  65,41 * 82,87 ** 

Blocos / R 36  22,98 ** 18,99 ** 

Progênies 99  43,20 ** 29,84 ** 

Erro Intrablocos 256(1) / 258(2) 10,34  7,48  

      

CV% - 2,14  1,82  

      

Média das Progênies - 150,37  149,99  

EMGOPA-315 (P1) - 147,33  144,71  

BRS-134 (P2) - 143,67  145,00  

      

Amplitude - 17,55  14,58  

Intervalo de Variação - 141,22 – 158,77 141,45 – 156,03 
 ** e * : Teste F significativo a 1% e 5%, respectivamente; 
(1) : Experimento das Progênies F2:4;        

(2) : Experimento das Progênies RC1F3; 
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Anexo Q - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter altura das plantas na maturação (AM), em cm, referentes aos 
experimentos avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano agrícola de 2010/11 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  73,52 ns 884,86 ** 

Blocos / R 36  60,88 ** 101,59 ** 

Progênies 99  319,00 ** 229,83 ** 

Erro Intrablocos 258(1) / 260(2) 25,49  31,02  

      

CV% - 7,60  7,40  

      

Média das Progênies - 66,40  75,23  

EMGOPA-315 (P1) - 76,00  79,83  

BRS-134 (P2) - 48,67  50,92  

      

Amplitude - 40,92  36,08  

Intervalo de Variação - 47,54 – 88,46 54,75 – 90,83 
 ** e ns : Teste F significativo a 1% e não significativo, respectivamente; 
(1) : Experimento das Progênies F2:4;     

(2) : Experimento das Progênies RC1F3; 
 

 

Anexo R - Análises de variância individuais, coeficientes de variação experimental (CV%), médias das 
progênies e dos genitores, amplitude e intervalo de variação das médias individuais das 
progênies para o caráter acamamento (AC), em notas de 1 a 5 e transformado em 1x + , 
referentes aos experimentos avaliados na Estação Experimental Anhumas no ano agrícola 
de 2010/11 

FV GL  
QM 

Progênies F2:4 Progênies RC1F3 

Repetições (R) 3  0,0413 ns 0,0609 ns 

Blocos / R 36  0,0608 ** 0,0337 ns 

Progênies 99  0,0961 ** 0,0741 ** 

Erro Intrablocos 257(1) / 261(2) 0,0314  0,0253  

      

CV% - 9,95  8,49  

      

Média das Progênies ‡ - 2,22  2,55  

EMGOPA-315 (P1) 
‡ - 2,08  2,08  

BRS-134 (P2) 
‡ - 1,33  1,08  

      

Amplitude - 3,07  3,18  

Intervalo de Variação - 0,87 – 3,94 1,03 – 4,20 
 **, * e ns : Teste F significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente; 
(1) : Experimento das Progênies F2:4;       

(2) : Experimento das Progênies RC1F3; 
‡ : Médias não transformadas. 
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Anexo S - Médias ajustadas em ordem decrescente de PG das progênies F2:4 para todos os 
caracteres (PG, DF, AF, AM e AC) referentes às análises conjuntas de três ambientes 

     (continua) 

Progênie PG DF AF DM AM AC 
6 489,7 66,6 76,3 151,2 93,8 2,61 
41 489,1 54,6 53,8 151,8 71,7 2,23 
10 484,6 60,9 56,8 145,0 68,4 2,42 
44 469,8 63,0 70,3 153,8 84,3 2,51 
64 468,8 62,9 70,7 144,5 81,1 3,02 
4 460,6 54,7 51,0 147,1 74,4 2,18 
21 458,6 53,4 53,2 138,2 62,8 1,68 
11 457,9 67,3 64,9 153,3 81,6 2,49 
80 455,6 61,1 60,6 149,9 71,9 2,14 
29 454,7 53,5 51,5 143,4 70,7 2,59 
66 448,7 55,0 54,9 148,0 75,6 2,78 
89 446,6 50,4 50,5 142,9 65,2 1,81 
74 444,4 51,4 48,8 145,4 73,8 2,15 
35 442,9 60,8 65,4 146,0 76,1 2,32 
45 439,8 53,5 48,6 143,0 67,1 1,95 
12 435,3 50,3 50,0 137,5 62,0 1,31 
56 432,9 60,0 50,6 145,3 64,2 2,51 
92 431,0 51,8 51,1 143,5 66,6 2,43 
1 427,8 54,0 46,8 138,6 55,9 1,50 
50 426,2 53,1 48,6 145,1 66,7 2,00 
31 426,0 49,5 44,0 140,8 60,4 1,20 
69 424,5 54,5 53,9 147,5 78,5 2,48 
65 423,8 60,0 69,2 156,2 88,1 2,68 
5 420,5 54,0 50,6 151,2 80,6 2,63 
78 420,4 51,4 47,5 143,3 71,4 1,96 
91 419,1 61,3 62,8 148,4 77,3 2,44 
71 416,9 51,5 41,3 143,6 60,8 1,97 
77 416,8 52,4 49,3 143,2 69,1 2,09 
3 416,0 53,1 49,1 145,2 69,0 2,05 
39 413,6 54,4 52,2 147,0 72,5 2,17 
58 412,6 54,6 47,2 148,8 67,6 2,56 
49 412,1 50,1 44,4 142,6 65,6 2,05 
84 410,3 53,7 46,9 147,0 65,4 2,19 
52 407,4 66,9 62,5 151,9 79,2 3,40 
40 406,3 51,8 46,7 135,1 51,9 1,15 
28 404,9 50,9 44,3 135,5 51,9 1,36 
32 401,6 52,9 50,4 150,3 74,4 2,19 
9 400,7 53,1 46,9 146,6 71,8 2,31 
14 395,9 51,5 49,6 142,0 64,0 2,08 
2 395,9 53,5 44,5 144,6 64,1 1,74 
20 395,7 53,7 43,8 146,1 61,2 1,99 
99 395,3 52,3 45,5 138,0 55,9 1,42 
42 394,8 53,0 49,9 147,4 68,7 1,90 
51 392,8 51,6 46,8 143,8 59,7 2,30 
18 391,7 55,7 59,2 151,8 78,1 2,73 
67 390,6 56,0 64,1 150,7 81,6 2,80 
97 390,3 52,0 52,2 145,5 77,7 2,40 
48 390,1 53,6 51,1 147,3 70,1 2,48 
95 388,9 52,2 44,0 140,4 62,8 1,73 
22 387,5 50,6 48,9 146,5 66,6 1,76 
61 385,8 52,2 46,3 147,0 65,2 2,51 
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Anexo S - Médias ajustadas em ordem decrescente de PG das progênies F2:4 para todos os 
caracteres (PG, DF, AF, AM e AC) referentes às análises conjuntas de três ambientes 

(conclusão) 

Progênie PG DF AF DM AM AC 
19 385,5 52,6 45,8 142,8 55,1 1,63 
16 385,2 54,4 50,6 148,6 69,9 2,68 

100 384,9 54,3 50,8 152,2 75,9 2,11 
98 384,8 54,1 52,8 150,0 80,5 2,27 
37 384,7 53,4 52,4 149,0 70,0 2,24 
60 382,6 53,1 53,8 148,5 81,2 2,33 
85 381,1 53,9 48,8 139,7 59,5 1,05 
72 380,6 53,2 50,2 144,6 70,1 2,04 
93 380,5 51,8 42,8 140,3 57,3 1,57 
55 379,5 65,9 63,8 146,8 81,3 2,87 
33 379,4 48,9 43,3 136,3 49,7 1,08 
73 378,6 51,9 43,7 142,3 61,9 1,60 
53 378,2 51,5 41,6 135,8 53,2 1,29 
25 377,8 49,6 45,3 137,3 53,3 1,24 
81 375,9 65,8 67,2 156,2 79,0 2,88 
7 374,8 53,2 49,2 146,8 69,7 2,21 
59 373,4 53,1 52,4 146,2 71,2 2,55 
88 371,0 49,6 45,0 134,6 52,2 1,75 
36 370,8 53,1 47,0 135,5 57,0 1,39 
23 366,6 50,5 46,3 137,6 53,1 1,50 
70 365,1 55,2 47,3 145,6 64,6 2,93 
46 358,9 64,6 65,0 157,4 85,5 3,02 
62 358,7 60,9 58,0 152,2 72,4 2,50 
34 358,0 53,2 47,8 145,9 63,1 2,54 
83 357,3 53,2 48,8 144,0 65,4 1,97 
82 357,1 52,0 42,4 144,6 57,8 1,74 
47 356,5 53,3 52,7 148,9 76,1 2,95 
79 356,0 67,0 67,6 153,5 84,0 2,86 
8 355,5 50,0 45,4 139,6 55,3 1,33 
90 353,8 49,8 41,4 136,0 46,6 1,09 
24 351,3 49,7 45,4 139,2 53,4 1,22 
30 350,7 64,8 64,0 153,6 79,1 2,70 
17 346,1 49,3 47,8 139,5 53,0 1,36 
26 345,8 55,6 59,5 146,8 79,2 2,47 
87 344,8 50,9 47,1 142,9 60,6 1,96 
15 343,0 53,9 47,0 150,0 70,8 2,36 
13 342,8 51,7 43,0 144,6 61,1 1,87 
75 338,2 53,2 46,9 147,5 66,0 2,20 
86 335,0 51,3 42,5 135,4 50,5 1,28 
54 334,5 52,1 50,2 144,7 68,6 2,51 
43 334,5 52,7 46,3 147,4 61,4 2,04 
76 331,4 67,4 65,6 153,5 87,2 2,99 
27 331,1 53,8 53,0 151,5 77,5 2,74 
68 325,7 51,6 41,9 136,4 52,1 1,16 
63 324,6 52,2 41,8 133,3 46,4 1,22 
38 323,9 51,4 47,5 143,0 62,1 1,94 
94 312,3 49,4 38,8 138,4 46,5 1,13 
57 309,7 53,0 47,6 143,8 62,8 2,45 
96 293,4 49,0 41,0 136,9 48,0 1,13 

PG: produção de grãos (g.m-2); DF: número de dias para o florescimento (dias); AF: altura das plantas no florescimento (cm); DM: número de 
dias para a maturação (dias); AM: altura das plantas na maturação (cm); AC: acamamento (notas 1-5, não transformadas). 
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Anexo T - Médias ajustadas em ordem decrescente de PG das progênies RC1F3 para todos os 
caracteres (PG, DF, AF, AM e AC) referentes às análises conjuntas de três ambientes 

     (continua) 

Progênie PG DF AF DM AM AC 
5 534,7 62,4 71,3 146,2 86,7 2,83 
62 528,7 62,9 66,7 138,7 79,8 2,31 
17 526,1 58,6 62,3 142,7 75,3 2,22 
70 510,4 63,5 74,2 148,3 89,0 2,58 
27 501,4 60,5 69,8 142,9 87,7 2,43 
78 499,6 61,7 71,0 148,3 85,2 2,51 
83 488,4 63,6 69,8 144,8 83,4 2,22 
97 485,5 59,7 64,9 144,3 83,6 1,98 
57 483,4 60,2 68,3 145,2 82,9 2,25 
2 479,1 60,5 63,7 141,8 77,3 2,40 
88 476,8 60,9 69,6 148,8 87,2 2,37 
18 475,0 62,8 70,4 144,0 84,2 2,58 
4 468,8 51,4 51,6 141,5 78,3 2,21 
14 468,2 61,1 62,9 141,9 76,8 2,94 
79 467,4 60,6 64,2 138,7 77,1 2,06 
3 466,8 60,9 61,6 148,3 80,6 2,45 
38 466,5 59,1 66,1 137,6 75,0 2,05 
89 463,8 59,4 60,9 149,9 75,8 2,67 
65 457,9 57,9 59,4 141,8 70,5 2,08 
43 456,5 60,4 67,4 143,9 80,8 2,51 
45 451,5 61,5 71,5 148,8 86,8 2,81 
9 451,4 59,3 67,0 148,1 76,9 2,32 
67 451,3 62,7 66,6 149,9 85,2 2,81 
77 449,7 59,1 60,1 143,7 74,1 1,48 
64 448,9 58,1 61,0 144,1 75,8 1,95 
74 446,5 64,4 71,0 144,9 85,0 3,28 
61 446,5 60,2 63,3 142,7 79,1 2,24 
1 445,3 59,3 61,8 144,2 72,6 2,33 
32 444,2 62,0 68,8 145,3 87,7 2,52 
39 443,1 59,2 64,1 143,7 80,5 1,94 
96 442,2 60,2 71,0 145,8 82,3 2,25 
52 442,0 61,5 69,8 149,0 87,4 2,92 
46 441,9 66,9 77,1 144,2 96,0 3,06 
26 438,9 61,4 65,4 147,2 82,5 2,45 
47 436,2 59,3 61,4 142,1 75,5 2,29 
95 433,8 62,1 67,8 148,6 84,8 2,67 
6 429,7 65,6 74,9 150,6 89,3 3,08 
82 428,5 59,5 65,2 147,1 76,2 2,00 
91 428,4 52,7 50,9 144,6 73,7 3,08 
59 425,2 60,9 65,9 139,6 78,7 2,58 
80 424,7 60,8 68,7 145,4 84,0 2,08 
50 424,0 60,9 62,6 141,6 79,8 2,64 
58 423,9 51,2 48,3 142,1 68,4 2,02 
11 422,1 60,3 65,2 146,2 79,3 2,23 
36 420,8 57,7 61,4 144,5 72,9 1,95 
90 420,7 63,1 71,8 148,7 86,4 2,35 
60 419,4 67,7 75,4 151,8 95,7 3,35 
49 418,3 57,6 58,0 137,7 67,6 1,46 
75 417,5 57,8 64,4 146,2 79,1 2,41 
87 414,9 61,3 62,0 149,6 78,8 2,50 
69 414,0 52,5 51,6 146,8 76,7 2,64 
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Anexo T - Médias ajustadas em ordem decrescente de PG das progênies RC1F3 para todos os 
caracteres (PG, DF, AF, AM e AC) referentes às análises conjuntas de três ambientes 

(conclusão) 

Progênie PG DF AF DM AM AC 
7 409,8 52,4 51,7 145,5 77,4 2,15 
84 406,2 60,7 63,3 146,7 76,4 3,09 

100 405,6 64,9 70,1 146,8 87,2 3,33 
99 404,8 61,6 63,1 146,0 75,5 2,57 
24 404,5 52,1 49,5 144,9 68,9 2,41 
81 402,9 61,2 59,8 141,7 75,1 2,60 
29 392,7 52,6 48,5 145,1 67,8 1,85 
56 391,8 51,2 48,5 142,4 66,7 2,18 
51 390,1 61,8 70,5 149,5 86,6 2,85 
8 386,5 52,8 52,8 145,2 79,3 2,02 
86 385,8 60,0 63,9 151,6 87,4 2,85 
76 385,4 61,5 64,8 149,0 76,8 1,99 
68 383,7 62,5 66,4 152,4 78,8 2,76 
53 374,7 59,1 62,7 145,9 77,5 2,88 
40 374,5 64,2 72,9 150,6 91,1 2,54 
44 374,3 54,3 49,9 142,6 69,3 2,26 
25 373,6 49,1 45,3 140,1 58,0 1,62 
15 373,5 52,7 51,2 144,7 76,9 2,15 
42 370,7 59,4 66,0 148,2 79,8 2,29 
85 370,6 49,5 45,8 144,1 67,3 1,69 
37 368,6 50,9 43,2 140,5 67,1 1,77 
98 368,2 54,1 54,5 147,8 70,8 2,60 
33 366,4 53,3 48,9 145,2 66,9 2,30 
34 365,0 50,6 52,8 146,0 75,1 1,82 
54 364,1 52,9 49,1 141,0 72,4 2,81 
92 362,5 53,0 51,1 146,0 68,8 2,23 
66 361,0 62,3 61,4 149,8 75,6 2,74 
31 360,6 49,3 47,7 142,4 74,3 2,20 
12 347,9 51,7 49,2 148,1 77,2 2,05 
13 343,5 51,2 45,7 145,7 66,7 1,93 
72 342,8 52,1 52,0 143,4 73,4 1,89 
35 342,0 51,9 45,6 144,1 65,8 2,04 
48 342,0 61,7 63,6 152,7 81,9 2,49 
22 340,4 49,6 45,9 141,2 69,0 1,77 
16 340,0 53,1 49,7 148,2 74,2 2,15 
10 336,8 53,3 48,8 151,0 73,2 2,33 
41 335,8 50,6 47,2 144,4 71,5 2,81 
21 335,2 50,1 44,4 144,0 69,7 2,03 
19 334,6 49,6 44,4 144,8 57,0 2,13 
73 329,0 49,9 45,3 145,6 67,9 1,94 
20 328,5 52,7 45,2 148,8 67,6 2,39 
55 327,3 50,6 45,8 138,3 64,3 1,60 
63 326,4 51,3 47,1 146,1 71,5 2,02 
71 326,1 52,4 44,4 145,6 61,9 2,16 
94 318,3 49,9 45,5 145,4 62,4 2,29 
30 316,4 51,9 49,3 146,4 65,4 2,45 
93 313,2 48,9 48,3 138,9 60,9 1,78 
23 304,0 51,6 48,8 146,1 74,5 2,65 
28 278,8 50,6 45,5 144,7 63,4 1,47 

PG: produção de grãos (g.m-2); DF: número de dias para o florescimento (dias); AF: altura das plantas no florescimento (cm); DM: número de 
dias para a maturação (dias); AM: altura das plantas na maturação (cm); AC: acamamento (notas 1-5, não transformadas). 


