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RESUMO 

 

CASTRO, Katiane Secco Castro. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
Seleção de populações de soja para precocidade e alta produtividade de grãos em 
Chapadão do Sul.  
Professor Orientador: Paulo Eduardo Teodoro. 

O uso da soja para alimentação animal e humana torna-a uma das culturas de maior 

importância econômica, dessa forma cientistas de diversas áreas agronômicas como 

de melhoramento genético e fitotecnia, buscam melhoria para a cultura. Além da alta 

produtividade, melhoristas buscam também genótipos com maior precocidade. Uma 

vez que a soja que é cultivada na 1º safra ter maior precocidade antecipa-se o 

cultivo das culturas de segunda safra, como milho e algodão, diminuindo os riscos 

de perda devido ao fotoperíodo de cada e a ocorrência de déficit hídrico. Para o 

inicio de um programa de melhoramento genético, independente da espécie, deve 

se planejar, desde a escolha dos genitores, a seleção destes e a escolha do método, 

como neste trabalho, optou se pelo método genealógico. No período da seleção das 

linhagens, tem-se diversas formas de seleção para determinar quais linhagens são 

superiores e precoces, no caso deste trabalho, uma destas foi a seleção direta e o 

índice de Mulamba e Mock, com a utilização de dois pesos, sendo o coeficiente de 

variação genotípico de cada caráter e o peso arbitrário. Foi eficaz para este a 

utilização de pesos arbitrários para o índice de Mulamba e Mock obtendo seleção de 

linhagens de soja desejáveis compatíveis ao objetivo. 

 

PALAVRAS–CHAVE: Glycine max. Ganho genético. Melhoramento genético 
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ABSTRACT 

 

CASTRO, Katiane Secco. Federal University of Mato Grosso do Sul. Selection of 
soybean populations for precocity and high grain yield in Chapadão do Sul. 

Author: Katiane Secco Castro  
Adviser: Paulo Eduardo Teodoro 
 
 

 

The use of soybeans for animal and human consumption makes it one of the most 

economically important crops, so scientists from various agronomic areas such as 

breeding and plant breeding seek to improve the crop. In addition to high productivity, 

breeders also seek genotypes with greater precocity. Since the soybean that is 

cultivated in the 1st crop has a higher precocity it is anticipated the cultivation of the 

second crop crops, such as maize and cotton, reducing the risks of loss due to the 

photoperiod of each and the occurrence of water deficit. For the beginning of a 

breeding program, independent of the species, it is necessary to plan, since the 

choice of the parents, the selection of these and the choice of method, as in this 

work, it was decided by the enealogical method. In the period of selection of the 

lineages, there are several selection forms to determine which lineages are superior 

and early, in the case of this work, one of them was the direct selection and the 

Mulamba and Mock index, using two weights, being the genotypic coefficient of 

variation of each character and the arbitrary weight. It was effective for this the use of 

arbitrary weights for the Mulamba and Mock index obtaining selection of desirable 

soybean strains compatible with the objective. 

 
KEY-WORDS: Glycine max. Genetic gain. Genetical enhancement. 
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1. INTRODUÇÃO  

A soja (Glycine max L.) é a principal cultura cultivada no Brasil, o país é o 

segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos EUA. Na safra 

2017/2018, foi cultivado com soja aproximadamente 35 milhões de hectares sendo 

que a produtividade foi de 3,34 t ha-1 de grãos. O estado do Mato Grosso do Sul, 

teve produtividade recorde de aproximadamente 3,6 t ha-1 com área cultivada de 

2,67 milhões de hectares (CONAB, 2018). 

Nos últimos anos o crescimento da soja foi verificado conforme a decorrência 

as exportações e da produção de proteína animal, há 32 anos, na safra 1985/1986 

com uma área de 9,6 milhões de hectares e a produtividade média de 2,9 t ha-1, 

correspondendo um aumento de 14,82% em relação à última safra 2017/2018. 

(LAZZAROTTO & HIRAKURI, 2010). Segundo Conab (2018), o incremento na 

produção brasileira tem relação com o aumento da produtividade e da área 

cultivada, também pelo aumento do peso dos grãos por hectares, o número de 

legumes por soja e a quantia de grãos por legume, que isto é definido conforme a 

base genética da cultivar cultivada, dentre outros fatores. 

Atualmente, com o aumento populacional, pesquisadores buscam aumentar a 

produtividade ainda mais nas áreas já exploradas com o cultivo da soja. Neste 

contexto, pesquisas de melhoramento genético de plantas adquirem papel 

importante, uma vez que programas de melhoramento de soja têm como objetivo o 

desenvolvimento de cultivares mais produtivas (PELUZIO et al., 2012), contribuindo 

para aumento da oferta de alimentos e preservando os ambientes naturais.  

Dentre os principais objetivos do melhoramento, pode-se destacar: i) aumento 

na produtividade; ii) resistência à adversidades ambientais como solos, clima, 

pragas, doenças, etc.; iii) adequação à exigências do mercado consumidor (BORÉM 

& MIRANDA, 2013). 

Dessa forma, pesquisadores da área de melhoramento genético visam obter 

genótipos superiores, estes expressos pelos fenótipos, que podem sofrer variação 

devido o ambiente que o genótipo está (CHAVES, 2001), além da busca destes 

genótipos superiores, que apresentam alta produtividade, também visam obter 

genótipos precoces adaptados para as condições edafoclimaticas da região. 

Nos programas de melhoramento genético da soja estão envolvidas várias 

fases, desde o desenvolvimento das populações, processos de seleção e avaliações 
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das linhagens (BORÉM & MIRANDA, 2013). O objetivo básico do melhoramento 

genético da soja, da mesma forma que para maioria das plantas cultivadas, é a 

obtenção de cultivares com características desejáveis, para que o cultivo resulte em 

maior rentabilidade ao agricultor (SEDIYAMA, 2015). 

Nesse sentido, a região do Chapadão do Sul se destaca como uma das 

principais regiões produtoras do Cerrado brasileiro, sendo que o principal sistema de 

cultivo é a sucessão de culturas: soja na primeira safra seguida de algodão na 

segunda safra ou soja na primeira safra seguida de milho na segunda safra. Desse 

modo, uma das formas de incrementar o lucro dos produtores é identificar cultivares 

de soja que reúnam alta produtividade e precocidade, pois a utilização de cultivares 

com ciclo menor diminui os riscos com a instabilidade climática da segunda safra. 

Um programa de melhoramento de soja visando esses objetivos inicia-se por 

meio de cruzamentos de cultivares produtivas com cultivares precoces. A partir disto, 

populações segregantes são geradas onde deverão ser selecionadas progênies que 

reúnam as características desejáveis. Essas progênies são autofecundadas por 

cinco ou seis gerações e avaliadas antes do lançamento no mercado (BORÉM & 

MIRANDA, 2013; SEDIYAMA, 2015). 

Portando, o objetivo do trabalho é selecionar linhagens de soja precoces com 

alta produtividade e adaptadas para as condições edafoclimáticas da região de 

Chapadão do Sul no estado de Mato Grosso do Sul.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Aspectos botânicos e morfológicos da soja 

A soja cultivada é originada do leste da Ásia, em uma região Manchúria, no 

nordeste da China (HYMOWITZ, 1970) de clima temperado, com ampla adaptação 

aos climas subtropicais e tropicais, pertencente à classe Dicotledoneae, subclasse 

Archichlamydae, ordem Rosales, subordem Leguminosinae, família Leguminosae, 

subfamília Papilionaceae, gênero Glycine L. e espécie Glycine max (L.) (GAZZONI, 

1994). As espécies Glycine max e Glycine soja possuem o número de cromossomos 

diploide 40 (2n = 40 cromossomos). Podendo realizar o cruzamento destas duas 

com facilidade, devido os híbridos F1 serem férteis (BORÉM, 2005). 

Apesar de a espécie Glycine soja ser considerada a mais provável ancestral 

da Glycine max, esta não é um genitor desejável em programas de melhoramento 

genético devido apresentar baixas produtividades, além do crescimento retorcido e 

sementes pequenas, a não ser que seja por caracteres específicos para espécies 

mais produtivos (BORÉM, 2005). 

No germoplasma da soja cultivada contém vários tipos de plantas, 

resistentes a pragas e doenças e caracteres morfológicos e fisiológicos distintos, 

nunca foi encontrada de forma silvestre, apenas como uma planta anual, na maior 

parte das vezes de porte ereto, ramificada, com folhas trifolioladas alternadas e com 

folíolos ovalados, as vagens retas ligeiramente curvadas, com entorno de um a 

quatro grãos dentro, utilizados para extração de óleo ou farelo (BORÉM, 2005).  

A soja é uma planta autógama e cleistógama, ou seja, é uma planta de 

autofecundação que ocorre de maneira natural, por meio de mecanismo, um destes 

é a cleistogamia, que as carenas da flor formam uma câmara com os órgãos 

femininos e masculinos, e só após a polinização dos estigmas, ocorre a abertura da 

flor (BORÉM; ALMEIDA; KIIHL, 2009.). Apesar disso, podem ocorrer alguns 

cruzamentos naturais por abelhas e tripses, alguns autores verificaram taxas de 

hibridação natural por volta de 1,27% (SEDIYAMA, 1982; PEREIRA et al., 2007; 

VERNETTI et al., 1972). 

O tipo de crescimento da cultura é classificado conforme a presença e a 

posição da inflorescência racemosa, podendo ser considerado determinado, 

semideterminado e indeterminado (NOGUEIRA et al., 2009). As plantas de 
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crescimento determinado completam seu ciclo vegetativo pouco antes da floração, 

assim pode-se ter uma colheita mais uniforme em relação à maturidade fisiológica 

dos grãos (SEDIYAMA et al., 2009).  

Quanto ao tipo de crescimento semideterminado as plantas continuam 

diferenciando o número de nós da haste principal e cessa com uma inflorescência 

racemosa terminal, diferente das plantas de crescimento determinado, as de 

indeterminado não possuem tanta uniformidade na colheita, porém, em casos 

quando há condições adversas durante o ciclo, à cultura tende a recupera a 

produtividade reduzida (BORÉM, 2005). 

Já as plantas de crescimento indeterminado continuam por um longo tempo, 

mesmo após o florescimento, aumentando sua altura em seu período vegetativo. 

Frequentemente sua altura dobra após o aparecimento da primeira flor (SEDIYAMA 

et al., 2009). Nogueira et al. (2009) confirma que a maturação das plantas com 

crescimento indeterminado ocorre de baixo para cima, diferentemente das demais, 

que ocorre de cima para baixo.  

 

2.2 Melhoramento genético de soja 

Para iniciar um programa de melhoramento genético, independente da 

espécie, deve se ter além do objetivo, um planejamento. No melhoramento genético 

da soja normalmente estão envolvidas várias fases, desde o desenvolvimento das 

populações, processos de seleção e avaliações das linhagens (ALMEIDA & KIIHL, 

1998). 

A escolha dos genitores constitui a primeira etapa no processo de 

melhoramento e deve se seguir dois critérios: obter cultivares superiores que as já 

encontradas, por meio de informações e procedimentos científicos, e considera 

aspectos legais ao utilizar o germoplasma desenvolvido por outras instituições. 

Desse modo, o sucesso das demais etapas é definido por esta e, 

consequentemente, a eficiência do programa (BERTAN et al., 2007; PEREIRA et al., 

2007). 

Para o sucesso da seleção de genitores com características desejáveis, 

deve se optar por aqueles que estiverem menor probabilidade de apresentar 

características indesejáveis. Para minimizar que isso ocorra são realizados cálculos 

de multiplicação das probabilidades de obtenção de cada característica na 
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população segregante, que deve ser em grande número para a seleção criteriosa de 

características desejáveis (BORÉM, 2005).  

Além disso, as interações de genótipos com ambientes (GxA) podem 

dificultar para o melhorista a na identificação de genótipos superiores na seleção 

(OLIVEIRA et al., 2003; GARBUGLIO et al., 2007). A seleção de genitores varia 

pelos objetivos dos programas de melhoramento genético e os tipos de cruzamento, 

recomendado que estes sejam agrupados conforme a finalidade, podendo ser: 

desenvolvimento varietal com objetivo de desenvolver variedades; desenvolvimento 

de germoplasma que são os genitores portadores de características que se deseja 

introduzir no programa de desenvolvimento varietal, mas que apresentam sérias 

limitações quando certas características como produtividade (BORÉM, 2005). 

A escolha dos genitores para inicial um programa de melhoramento pode 

utilizar duas filosofias: cruzamentos convergentes, nos quais se tratam de 

cruzamentos em que a distância genética entre os genitores e pequena, ou seja, os 

genitores são aparentados; cruzamentos divergentes, onde existe grande distância 

genética entre os genitores (BORÉM, 2005). 

Para conduzir um programa de melhoramento genético têm-se vários 

métodos. Para a cultura da soja os principais métodos empregados são o método 

genealógico e método SSD. O Método genealógico é o mais utilizado pelos 

melhoristas devido permitir uma seleção mais rigorosa na geração F2, por plantas 

promissoras, frisando características que se tem como objetivo melhorar, como 

altura de planta, número de dias para maturação, resistência à deiscência das 

vagens, resistência a doenças de raiz, haste e folha, e sementes, isto com base em 

plantas individuais, contribuindo para a redução do número de plantas que serão 

estudadas em teste de progênies nas gerações seguintes (BORÉM, 2005). 

Posteriormente, na geração F3 as sementes de cada planta selecionada são 

semeadas em fileiras, geralmente com densidades de 15 a 20 plantas por metro, 

formando progênies da geração F3, são novamente selecionadas e semeadas da 

mesma forma, ate a geração F6 (BORÉM, 2005). Basicamente nas gerações F3 e F4 

é praticada a seleção entre e dentro das famílias (linhas), e a partir da geração F5 

ou F6, quando as linhagens apresentam boa uniformidade, intensifica-se a seleção 

entre famílias.  
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Quando todas as plantas de uma progênie estiverem aparentemente 

uniformes com relação às características fenotípicas facilmente observáveis, como 

cor da flor, cor da pubescência, tipo ou habito de crescimento, número de dias para 

floração, número de dias para maturação, acamamento de plantas, altura da planta 

e da inserção da primeira vagem, qualidade visual da semente, cor do tegumento, 

cor do hilo e forma e tamanho da semente este progênie pode ser considerada, na 

prática, uma linha pura (BORÉM, 2005). 

Por fim, a cultivar criada por meio do programa de melhoramento genético, 

deve ser testada em diferentes locais para fins de analisar a interação GxA, definida 

como a resposta diferencial dos genótipos à variação do ambiente. Além disso, essa 

interação pode inflacionar as estimativas de variância genética, resultando em 

superestimativas dos ganhos genéticos, esperados com a seleção, e num menor 

êxito (DUARTE & VENCOVSKY, 1999). Para diminuir o efeito da interação GxA e 

consequentemente uma recomendação mais segura, é necessário conduzir esta 

cultivar no maior número possível de locais e anos, para se avaliar a magnitude da 

interação e seu possível impacto sobre a seleção e a recomendação de cultivares 

(SILVA; DUARTE, 2006).  

Antes do registro da cultivar desenvolvida no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), são realizados testes com as linhagens que 

foram selecionadas para os objetivos do programa de melhoramento. Estas devem 

ser semeadas e cultivadas em pelo menos três locais, realizando os ensaios 

preliminares (com 2 anos, sendo o segundo realizado para produção de sementes), 

intermediários e finais de linhagem (2 anos para que a variedade melhorada seja 

recomendada) (BORÉM, 2005). 
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CAPÍTULO II 

Seleção de populações de soja para precocidade e alta produtividade de grãos 

em Chapadão do Sul 
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RESUMO 

Um dos o objetivos dos programas de melhoramento genético brasileiro é buscar 

genótipos que sejam mais precoces e tenham maior produtividade dos grãos. Diante 

disto, o objetivo desta pesquisa foi selecionar linhagens de soja precoce e com alta 

produtividade de grãos para as condições edafoclimaticas da região de Chapadão 

do Sul. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos aumentados na 

safra 2017/2018 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de 

Chapadão do Sul, contendo 196 linhagens e 10 testemunhas, com cinco repetições 

para cada testemunha.  Os caracteres agronômicos avaliados foram altura de 

planta, número de dias para o florescimento e produtividade de grãos. Após verificar 

variabilidade genética para todos os caracteres, foram avaliadas duas estratégias de 

seleção: seleção direta em cada caráter e seleção simultânea para redução da altura 

e período de florescimento e aumento da produtividade de grãos pelo índice de 

Mulamba e Mock. Nesta última foram utilizados dois cenários para estabelecimento 

do peso econômico de cada caráter: coeficiente de variação genotípico (CVg) e 

pesos arbitrários. A seleção direta sob as variáveis não apresentou resultados 

satisfatórios. O mesmo ocorreu com o índice de Mulamba e Mock ao utilizar como 

peso econômico o CVg. Porém, quando utilizou pesos arbitrários obtiveram-se 

resultados positivos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Glycine max. Índice de seleção. Índice de Mulamba e Mock. 
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ABSTRACT 

One of the objectives of Brazilian breeding programs is to search for genotypes that 

are earlier and have higher grain yields. The objective of this research was to select 

early soybean strains with high grain yield for the edaphoclimatic conditions of the 

region of Chapadão do Sul. The experiment was conducted in an outline of increased 

blocks in the 2017/2018 crop at the Federal University of Mato Grosso South - 

Chapadão do Sul Campus, containing 196 lines and 10 witnesses, with five 

replicates for each control. The evaluated agronomic traits were plant height, number 

of days for flowering and grain yield. After checking genetic variability for all the 

characters, two selection strategies were evaluated: direct selection in each 

character and simultaneous selection for height reduction and flowering period and 

increase of grain yield by the Mulamba and Mock index. In the latter, two scenarios 

were used to establish the economic weight of each character: genotype variation 

coefficient (CVg) and arbitrary weights. The direct selection under the variables did 

not present satisfactory results. The same happened with the Mulamba and Mock 

index when using as economic weight the CVg. However, when using arbitrary 

weights, positive results were obtained. 

 

KEY WORDS: Glycine max. Selection index. Index of Mulamba and Mock. 
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1. INTRODUÇÃO  

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é a principal cultura agrícola cultivada no 

Brasil devido a sua comercialização para exportação, além de seu grão ser rico em 

óleo e em proteínas (SEDIYAMA, 2009), sendo utilizado na alimentação animal e 

humana. Sua importância econômica é evidente, crescendo cada vez mais sua 

produção. Tais resultados são atribuídos majoritariamente ao melhoramento 

genético e práticas fitotécnicas, aliadas a abertura de novas áreas (CONAB, 2017).  

Atualmente, em programas de melhoramento de soja, objetiva-se criar novas 

cultivares com potencial maior de produção das que já existem no mercado, além 

disso, os melhoristas buscam genótipos mais precoces. Obtendo desta forma 

cultivares mais produtivas em menor período de cultivo. Assim, beneficiar os 

produtores que têm a possibilidade de cultivar o milho ou o algodão na segunda 

safra, entre os meses de fevereiro e julho. Uma vez que a deficiência hídrica e o 

fotoperíodo são os principais fatores que podem comprometer a produtividade da 

cultura a ser utilizada na segunda safra (SEDIYAMA, 2009). 

Os principais caracteres a serem avaliados para obter a precocidade 

desejável são o número de dias para florescimento e maturidade. Relatos na 

literatura demonstram que existem 10 genes que estão envolvidos no controle 

genético destes caracteres (WATANABE et al., 2012; JIANG et al., 2014; KONG et 

al., 2014). Diante disto, selecionar progênies superiores e precoces nos programas 

de melhoramento genético de soja torna-se uma tarefa difícil, por os caracteres 

terem comportamentos complexos, devido à influência do ambiente. Também a 

seleção de um caractere pode provocar mudanças em outros (CRUZ, 2001). 

O uso de índices de seleção apresentam valores do ganho genético para os 

caráteres selecionados, mas, há casos que o resultado apresenta-se reduzido para 

o caráter desejado, no entanto, essa redução é compensada por uma melhor 

distribuição dos ganhos favoráveis nos demais caracteres. Assim, identificam de 

maneira rápida e eficiente, as progênies que podem ser selecionadas conforme o 

objetivo do melhorista (CRUZ & REGAZZI, 1994). Autores como Granate et al. 

(2002) e Costa et al. (2004) utilizaram o índice para seleção de progênies em milho 

pipoca e soja, respectivamente. 
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Outra opção é o índice de soma de “ranks”, proposto por Mulamba & Mock 

(1978), trata-se de um índice baseado no ordenamento dos genótipos quanto ao 

caráter desejado, logo, na soma destes ranks baseada nos múltiplos caráteres. Por 

ser um índice que não necessita da estimação de parâmetros além das médias, se 

torna vantajoso (TEIXEIRA et al., 2012) 

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi selecionar linhagens de soja 

precoces, com menor altura e com alta produtividade de grãos para as condições 

edafoclimaticas da região do Chapadão do Sul.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi no campo experimental da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, Campus de Chapadão do Sul (18°46'26"S, 52°37'28"W e altitude 

média de 810 m), município de Chapadão do Sul-MS, no período de novembro de 

2017 a fevereiro de 2018. O clima da região é classificado segundo Koppen, do tipo 

Aw, definido como tropical úmido, com estação chuvosa no verão e seca no inverno. 

A Figura 1 contém as condições climáticas observadas no decorrer do experimento. 

O solo do local é classificado como Latossolo Vermelho, de textura arenosa, com as 

seguintes características químicas: pH (H2O) = 4,8; MO (g dm-3) = 16,6; Ca, Mg, K, 

Al e H+Al (cmolc dm-3) = 1,6; 0,50; 0,18; 0,28 e 5,3, respectivamente.  

Três meses antes da semeadura, a saturação por bases do solo da área 

experimental foi elevada para 60% por meio de uma calagem. Para implantação do 

experimento, foi utilizado preparo convencional do solo com uma aração e duas 

gradagens (com grade destorroadora e niveladora). A abertura e a adubação das 

linhas foram realizadas de forma mecanizada com uma semeadora John Deere® de 

cinco linhas no espaçamento de 0,45 m entre linhas. A adubação de base utilizada 

foi 300 kg ha-1 do formulado 04-14-08. A semeadura foi realizada manualmente com 

a distribuição de 15 sementes por metro. 

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos aumentados (Yij = 

 + i + Bj + ij) com 196 linhagens e 10 testemunhas, com cinco repetições para 

cada testemunha (Tabela 1). A unidade experimental constou de uma linha de 3.0 m 

para cada linhagem. O controle de plantas daninhas, pragas e doenças foi realizado 

conforme recomendações técnicas para a cultura.  
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Figura 1. Condições climáticas observadas na área no decorrer do experimento. 

 

Tabela 1. Características das cultivares usadas como testemunhas.  

Cultivar Empresa Cultivar Empresa 

M 7211 Monsoy TMG 1168 TMG 

M 7908 Monsoy TMG 123 TMG 

M 9144 Monsoy TMG 7262 TMG 

NS 5959 IPRO Nidera UFVS Citrino UFV 

ST 815 Bayer UFVS Turquesa UFV 

 

 

Os caracteres agronômicos avaliados foram: altura de plantas (AP), número 

de dias para florescimento (NDF) e produtividade de grãos (PROD). O NDF 
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correspondeu ao número de dias entre a germinação e a maturação em mais de 

50% de plantas da parcela. Para avaliação da AP foram selecionadas 15 plantas 

aleatoriamente em cada unidade experimental. A PROD foi obtida pela coleta e trilha 

individual destas plantas, sendo a massa expressa em kg ha-1 após correção da 

umidade dos grãos para 13%. 

Inicialmente, os dados foram submetidos a análise de variância conforme 

modelo estatístico Yij = µ + Bj+ Ti + εij, em que: Yij é o valor do caráter para o i-ésimo 

tratamento no j-ésimo bloco; µ é a média geral; Bj é o efeito do j-ésimo bloco; Ti é o 

efeito do i-ésimo tratamento, que pode ser decomposto em: ti: efeito da i-ésima 

testemunha e Pi: efeito da i-ésima população F2:5; εij é o erro aleatório. 

Os parâmetros genéticos e ambientais estimados foram: 

- Variância genotípica: , onde r refere-se ao número de 

blocos;  é o quadrado médio de tratamentos;  é o quadrado médio de 

resíduo; 

- Variância ambiental: ; 

- Variância fenotípica: ;  

- Herdabilidade: ; 

- Coeficiente de variação genotípico: , onde μ é a 

média geral; 

- Coeficiente de variação experimental: ; 

- quociente b: . 

O ganho com a seleção direta (GS) sobre cada caráter foi obtido pela 

expressão: , em que: DS: diferencial de seleção; Côv (X,Y): 

estimador da covariância genética entre os indivíduos testados e os indivíduos da 

população melhorada;  : estimador da variância fenotípica entre as unidades 

testadas. 
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Após, foi utilizado o índice de Mulamba e Mock (1988) para seleção 

simultânea dos caracteres, expresso por: I = p1r1+p2r2+... + pnrn, em que pj é o peso 

econômico atribuído pelo usuário ao j-ésimo caráter, sendo que I é o valor do índice 

para determinado linhagem; rj é a classificação (ou “rank”) desta linhagem em 

relação ao j-ésimo caráter; n é o número de caracteres considerado no índice; p são 

os pesos econômicos para cada caráter. Para estabelecimento destes foram 

considerados dois cenários: utilização do coeficiente de variação genotípico de cada 

caráter e pesos arbitrários, onde os valores utilizados foram 1, 10 e 20 a para os 

caracteres altura de planta, período de florescimento e produtividade de grãos, 

respectivamente. Todas as análises foram realizadas com software Genes (Cruz, 

2013) e seguiram os procedimentos recomendados por Cruz et al. (2012). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de variância segundo o modelo de blocos aumentados está 

contida na Tabela 2. O teste F indicou significância dos tratamentos (genótipos) para 

os caracteres altura de planta (AP), número de dias para o florescimento (NDF) e 

produção (PROD). Esses resultados indicam presença de variabilidade genética na 

população avaliada. Bárbaro et al. (2007), ao avaliar uma população de cinco 

populações F5 de soja na região de Jaboticabal, também observaram diferenças 

significativa para os mesmos caracteres avaliados neste trabalho.  

Tabela 2. Resumo da análise de variância para os caracteres altura de planta (AP), 

número de dias para o florescimento (NDF) e produção (PROD) avaliados em 206 

genótipos de soja cultivados na região dos Chapadões. 

Fonte de Variação Graus de liberdade 
Quadrado médio 

AP NDF PROD 

Bloco 4 775,24 408,22 1188011,68 

Tratamento (Ajustado) 205 26,12* 50,51* 809686,76* 

Resíduo 36 2,86 11,95 89806,94 

*: significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 
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Na Tabela 3 encontram-se os parâmetros genéticos e ambientais para os 

caracteres avaliados. É possível observar que a média da altura de plantas, do 

número de dias para o florescimento e da produtividade de grãos das linhagens foi 

inferior à das testemunhas. Isto devido a média das testemunhas estar para 10 

cultivares, já das linhagens são 196 para esta média. 

O coeficiente de variação experimental geral de testemunhas e linhagens foi 

inferior a 11% para todos os caracteres (Tabela 3). Esses resultados revelam boa 

precisão experimental de acordo com os critérios de Pimentel Gomes et al. (2009). A 

magnitude observada para esses parâmetros foi similar a observadas por Costa et 

al. (2004), Farias Neto & Vello (2001) e Azevedo Filho (1998). 

A variância fenotípica foi próxima à genotípica (Tabela 3) para os caracteres 

altura de planta e produtividade de grãos, mostrando que o fenótipo expresso o que 

foi definido pelo genótipo. Consequentemente, a variância ambiental apresentou 

valor baixo nesses caracteres, porém no florescimento teve maior magnitude. Dessa 

forma, o ambiente (temperatura, dias de chuva, fotoperíodo, entre outros) influenciou 

de forma considerável no florescimento. Board & Hall (1986) e Silveira Neto et al. 

(2005) verificaram que a temperatura noturna alta interagindo com o fotoperíodo em 

dias curtos influência no período de florescimento em soja.  

A herdabilidade obtida para os caráteres altura de planta e produtividade de 

grãos (92,01 e 87,06, respectivamente) podem ser consideradas altas de acordo 

com a classificação de Resende (2002) e foram semelhantes às encontradas Costa 

et al. (2004) e por Farias Neto & Vello (2001) em populações F4:3 e F5:3, 

respectivamente. Diers et al. (2018), avaliaram 5600 linhagens endogâmicas de soja 

e obtiveram herdabilidade nas variáveis altura de planta, ciclo e massa de cem grãos 

semelhantes ao presente trabalho. 

A razão CVg/CV é um indicador do potencial genético da população para 

obter-se ganhos em cada caráter, onde valores acima de 1,0 são desejáveis (Cruz et 

al., 2012). Valores semelhantes aos observados neste trabalho foram obtidos por 

Costa et al. (2004), que avaliaram 1200 genótipos de soja em delineamento de 

blocos aumentados. 
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Tabela 3. Média geral, das testemunhas e das linhagens, coeficiente de variação 

geral, das testemunhas e dos genótipos, estimativas das variâncias fenotípica, 

genotípica e ambiental, herdabilidade, coeficiente de variação genotípica (CVg) e a 

razão CVg sob CV experimental para os caracteres altura de planta (AP), número de 

dias para o florescimento (NDF) e produção (PROD) avaliados em 206 genótipos de 

soja cultivados na região dos Chapadões. 

Parâmetro AP NDF PROD 

Média geral 46,09 49,39 2738,80 

Média - testemunhas 45,32 47,04 2843,71 

Média - linhagens 46,28 49,99 2712,04 

CV geral (%) 3,67 7,00 10,94 

CV testemunha (%) 3,74 7,35 10,54 

CV genótipos (%) 3,66 6,91 11,05 

Variância fenotípica 35,94 43,02 624211,39 

Variância genotípica 33,07 31,07 604404,45  

Variância ambiental 2,87 11,95 89806,94 

Herdabilidade (%) 92,01 72,23 87,06 

CVg (%) 12,42 11,15 28,66 

Razão CVg/CV 3,39 1,61 2,59 

 

A seleção direta das linhagens de menor porte (Tabela 4) reflete de forma 

negativa nas demais características, obtendo maiores dias para o florescimento e 

reduzindo a produtividade de grãos, o que não é desejável. Hamawaki et al. (2010), 

relataram diferenças na AP de uma população de genótipos de soja composta por 

19 linhagens para os caracteres NDF e PROD. Da mesma forma, a seleção direta 



20 
 

 
 
 

para menor período de florescimento causa aumento da altura de plantas e redução 

na produtividade de grãos. A seleção para maior produtividade de grãos não 

proporciona incremento significativo no porte das plantas, porém aumenta o período 

para o florescimento. 

Tabela 4. Estimativa da média original (Xo), média dos genótipos selecionados (Xs), 

herdabilidade (h²) e ganho com a seleção (GS) obtidos com a seleção direta para os 

caracteres altura de planta (AP), número de dias para o florescimento (NDF) e 

produtividade de grãos (PROD) e reflexos nos demais caracteres avaliados em 206 

genótipos de soja cultivados na região do Chapadão do Sul. 

Estratégia de 

seleção 

Variável Xo Xs h2 % GS GS % 

Direta sobre AP 

AP 46,25 36,78 92,01 -8,71 -18,84 

NDF 49,71 50,81 72,23 0,79 1,6 

PROD 2718,66 2695,01 87,06 -20,59 -0,76 

Direta sobre NDF 

AP 46,25 48,71 92,01 2,26 4,88 

NDF 49,71 37,30 72,23 -8,96 -18,03 

PROD 2718,66 2212,50 87,06 -440,68 -16,21 

Direta sobre 

PROD 

AP 46,25 46,45 92,01 0,19 0,40 

NDF 49,71 53,63 72,23 2,83 5,69 

PROD 2718,66 4180,77 87,06 1272,97 46,82 

 

As médias dos genótipos selecionados de acordo com cada estratégia de 

seleção direta estão contidas nas Tabelas S1, S2 e S3. Dessa forma, os principais 

objetivos relatados neste trabalho não podem ser alcançados com a seleção direta 

sobre nenhum caráter. Isso indica que devem ser utilizados índices de seleção para 
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a identificação dos genótipos mais adequados para obter-se ganhos no sentido 

desejado em todos os caracteres. 

Com isso, o índice de Mulamba e Mock (1978) foi utilizado sob dois cenários 

(Tabela 5): o primeiro considerando como peso econômico o coeficiente de variação 

genotípico de cada caráter; o segundo atribuindo pesos arbitrários para cada caráter 

(1, 10 e 20 para os caracteres altura da planta, número de dias para o florescimento 

e produtividade de grãos, respectivamente). A utilização do índice sob primeiro 

cenário não promoveu ganhos em todos os sentidos desejáveis, pois o período para 

florescimento aumentos. Contudo, diante do segundo cenário avaliado o índice de 

Mulamba e Mock (1978) foi capaz de selecionar genótipos de soja que reunissem as 

principais características desejáveis (redução do período de florescimento e 

aumento da produtividade de grãos). As médias dos genótipos selecionados de 

acordo com estes dois cenários está expressa nas tabelas S4 e S5. 

Tabela 5. Estimativa da média original (Xo), média dos genótipos selecionados (Xs), 

herdabilidade (h²) e ganho com a seleção (GS) obtidos com o índice de Mulamba e 

Mock (1978) utilizando como peso econômico o coeficiente de variação (CV) 

genotípico de cada caráter e pesos arbitrários para os caracteres altura de planta 

(AP), número de dias para o florescimento (NDF) e produtividade de grãos (PROD) 

avaliados em 206 genótipos de soja cultivados na região de Chapadão do Sul. 

Peso econômico Variável Xo Xs h2 % GS GS % 

CV genotípico 

AP 46,25 42,24 92,01 -3,69 -7,97 

NDF 49,71 50,46 72,23 0,54 1,09 

PROD 2718,66 3795,01 87,06 937,11 34,47 

Peso arbitrário 

AP 46,25 48,43 92,01 2,01 4,34 

NDF 49,71 46,65 72,23 -2,21 -4,44 

PROD 2718,66 3755,42 87,06 902,64 33,2 
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Costa et al. (2004), comparando diferentes critérios de seleção para avaliar 

1200 genótipos de soja observou que o índice de Mulamba e Mock permitiu os 

maiores ganhos, confirmando assim a eficiência deste índice. O mesmo foi 

observado por Bárbaro et al. (2007) quando avaliou o ganho genético cinco 

populações de soja na geração F5, par onze caracteres de interesse agronômico. 

Alguns autores utilizaram o índice de Mulamba e Mock em culturas de hortifruti e 

obtiveram ganho genético satisfatórios em seus resultados (Neves et al., 2011; 

Vasconcelos et al., 2010). 

 A dificuldade em obter ganhos nos sentidos desejáveis para os caracteres 

número de dias para o florescimento e produtividade de grãos ocorre porque esses 

caracteres são correlacionados geneticamente de forma negativa. Hamawaki et al. 

(2010), avaliando 19 linhagens observaram correlação negativa entre essas 

variáveis, como no presente trabalho. Nogueira et al., (2012) avaliaram a correlação 

entre caracteres agronômicos, e obtiveram resultados que a correlação fenotípica e 

genotípica entre essas duas variáveis é negativas. 

 

4. CONCLUSÕES 

Com a seleção direta não é possível obter ganhos genéticos na população 

visando redução número de dias para o florescimento e aumento da produtividade 

de grãos. 

O índice de Mulamba e Mock associado a utilização do coeficiente de 

variação genotípico para cada caráter como peso econômico não é eficiente em 

proporcionar ganhos nos sentidos desejados. 

A utilização de pesos arbitrários para o índice de Mulamba e Mock é eficaz 

para selecionar linhagens de soja com menor porte e número de dias para o 

florescimento, além de maior produtividade de grãos. 

Desta forma as linhagens selecionadas foram 131, 124, 166, 182, 205, 42, 

150, 196, 84, 4, 80, 192, 170, 127, 81, 109, 122, 168, 76, 186. 
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Tabelas suplementares 

 
Tabela S1. Média da altura de plantas (AP), florescimento (FLO) e produtividade de 
grãos (PROD) das linhagens selecionadas para menor altura de planta. 

Linhagens 
AP 

(cm) 

FLO 

(dias) 

PROD 

(kg ha-1) 

17 28,32 52,24 1804,33 

52 28,32 46,24 2400,63 

19 36,32 60,5 2737,63 

57 36,32 47,57 1622,83 

143 36,32 52,57 2633,93 

145 36,62 66,0 3802,16 

153 36,62 59,34 3879,86 

187 36,62 54,67 3465,06 

204 37,4 40,74 2134,32 

10 37,52 53,1 3459,04 

30 37,52 50,1 3122,04 

44 37,52 54,1 3199,74 

146 3752 3,7 1560,54 

15 38,32 55,57 2789,53 

66 3832 48,9 2374,73 

202 38,8 39,73 2216,68 

18 39,32 43,57 2945,03 

38 39,32 46,9 1933,93 

45 39,32 59,24 2893,23 

55 39,32 48,24 2945,03 
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Tabela S2. Média de altura de plantas (AP), florescimento (FLO) e produtividade de 
grãos (PROD) das linhagens selecionadas para menor florescimento. 

Linhagens AP FLO PROD 

108 54,02 30,78 1865,59 

177 53,52 31,54 2524,5 

74 54,02 34,78 2332,29 

189 52,52 34,87 1150,4 

131 52,52 35,87 3898,5 

157 43,62 36,00 1494,76 

173 51,52 36,54 1617,1 

146 37,52 36,77 1540,54 

166 46,52 36,87 3691,1 

200 40,2 36,93 1296,88 

206 53,0 37,6 2186,18 

148 52,02 38,44 2358,19 

87 54,02 38,78 2565,59 

123 54,02 39,44 1865,59 

56 42,32 39,57 1467,33 

202 38,8 39,73 2216,68 

72 54,02 40,11 1269,29 

76 52,02 40,11 3006,39 

182 48,52 40,54 3768,9 

204 37,4 40,74 2134,32 
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Tabela S3. Média de altura de plantas (AP), florescimento (FLO) e produtividade de 
grãos (PROD) das linhagens selecionadas para maior produtividade de grãos. 

Linhagem AP FLO PROD 

128 50,62 56,00 5098,46 

195 42,62 59,67 4683,56 

61 42,62 57,34 4657,66 

50 40,52 64,10 4599,74 

80 52,02 52,78 4354,49 

124 48,52 44,54 4261,50 

176 42,52 61,44 4184,94 

205 50,2 47,27 4140,30 

88 52,52 55,87 4131,90 

42 42,52 47,77 4055,34 

12 42.52 57,10 4029,44 

170 42,62 52,67 4009,56 

179 46,62 57,67 4009,56 

196 51,52 50,54 4002,2 

201 49,2 55,40 3908,3 

127 47,62 52,00 3905,86 

150 42,62 50,34 3905,86 

89 52,52 54,87 3898,5 

131 52,52 35,87 3898,5 

153 36,62 59,34 3879,86 
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Tabela S4. Médias das linhagens selecionadas por índice de Mulamba e Mock 
(1978). 

Linhagens AP FLO PROD 

42 42,52 47,77 4055,34 

166 46,52 36,87 3691,10 

124 48,52 44,54 4261,50 

168 40,32 52,57 3852,43 

182 48,52 40,54 3768,90 

131 52,52 35,87 3898,50 

150 42,62 50,34 3905,86 

205 50,20 47,27 4140,30 

153 36,62 59,34 3879,86 

50 40,52 64,10 4599,74 

170 42,62 52,67 4009,56 

10 37,52 53,10 3459,04 

4 42,52 48,10 3510,84 

190 39,32 54,90 3593,23 

187 36,62 54,67 3465,06 

145 36,62 66,00 3802,16 

18 39,32 43,57 2945,03 

61 42,62 57,34 4657,66 

69 41,32 49,57 3282,13 

30 37,52 50,10 3122,04 
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Tabela S5. Médias das linhagens selecionadas pelo índice de Mulamba e Mock 
(1978), peso arbitrário. 

Linhagens AP FLO PROD 

131 52,52 35,87 3898,5 

124 48,52 44,54 4261,5 

166 46,52 36,87 3691,1 

182 48,52 40,54 3768,9 

205 50,2 47,27 4140,3 

42 42,52 47,77 4055,34 

150 42,62 50,34 3905,86 

196 51,52 50,54 4002,20 

84 48,02 48,78 3706,39 

4 42,52 48,10 3510,84 

80 52,02 52,78 4354,49 

192 52,02 47,11 3498,99 

170 42,62 52,67 4009,56 

127 47,62 52,00 3905,86 

81 54,02 46,44 3421,19 

109 48,52 49,54 3561,50 

122 52,02 48,44 3498,99 

168 40,32 52,57 3852,43 

76 52,02 40,11 3006,39 

186 54,02 40,78 3058,19 

 


