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RESUMO 

Avaliação de cinco estratégias de amostragem para a obtenção da coleção nuclear de soja 

(Glycine max (L.) Merrill) 

Uma coleção nuclear consiste de um grupo de acessos selecionados para representar a 
diversidade genética de uma coleção com um mínimo de redundância. Essa estratégia permite 
priorizar e concentrar a aplicação de recursos de modo a formar uma base de informações mais 
completa sobre este conjunto de acessos. O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento da coleção 
nuclear de soja e a validação da mesma, utilizando cinco estratégias de amostragem. Foram reunidas 
todas as informações disponíveis dos dados de passaporte e de caracterização e avaliação de 18 
caracteres quantitativos de 15.559 acessos da subcoleção de germoplasma de Glycine max (L.) 
Merrill, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). A intensidade de 
amostragem para todas as estratégias foi de 10,28%, resultando em 1.600 acessos para cada 
coleção base obtida. A primeira coleção nuclear foi obtida pela amostragem ao acaso (estratégia 
A). As outras quatro coleções nucleares foram obtidas através da combinação de dois 
procedimentos para a escolha do numero de acessos em cada grupo (proporcional e logarítmico) 
e de dois procedimentos para a escolha dos acessos em cada grupo (amostragem ao acaso e 
amostragem baseada na analise multivariada dos caracteres quantitativos), gerando as seguintes 
estratégias: proporcional (P), logarítmica (L), proporcional multivariada (PMV) e logarítmica 
multivariada (LMV). As estimativas de parâmetros (médias, variâncias e amplitudes de variação), 
os testes estatísticos e as distribuições de freqüências indicaram haver diferenças entre as cinco 
coleções nucleares, quando comparados com a coleção base. Porém todas são consideradas 
aceitáveis para representar a coleção base, visto que mais que 70% das médias e amplitudes das 
características não foram significativamente diferentes das médias e amplitudes da coleção base. 
A coleção nuclear desenvolvida pela estratégia A foi a que melhor representou a estrutura 
genética da coleção base em termos estatísticos. Porém, este tipo de amostragem pode não incluir 
os acessos cuja proporção na coleção base é pequena. As estratégias P e L, embora não 
maximizem a representatividade das coleções nucleares em termos estatísticos, atendem melhor 
aos requisitos do melhoramento genético quanto à preservação da variabilidade. Neste sentido, as 
estratégias PMV e LMV produziram as duas melhores coleções nucleares, com uma ligeira 
superioridade da primeira. Estas se caracterizam por manter a máxima variabilidade e o mínimo 
de redundância dos acessos. Assim, optou-se por formar uma coleação nuclear composta de 
1.600 acessos, utilizando a estratégia PMV.  
 
Palavras chaves: diversidade genética; banco de germoplasma; soja; coleção nuclear 
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ABSTRACT 

Evaluation of five sampling strategies to obtain the soybean (Glycine max, L. Merril) core 
collection 

 
A core collection is a group of accessions selected to represent the genetic variability of 

the entire germplasm collection of a species with minimum redundancy. Core collection 
construction is strategic because it allows prioritization of assessment, characterization and 
resource application in a manageable group of accessions of a species. The main objective of this 
study was to develop and validate a soybean core collection using five sampling strategies.  All 
the available information was gathered from passport and characterization (qualitative) data and 
18 quantitative traits from 15,558 accessions of the Glycine max (L.) Merrill germplasm sub-
collection from the United States Department of Agriculture (USDA). The sampling intensity for 
all the strategies was 10.28% resulting in 1,600 accessions for each entire collection obtained. 
The first core collection was obtained by random sampling (strategy R).  The other four core 
collection were obtained by the combination of two procedures to choose the number of 
accession in each group (proportion and logarithm) and two procedures to choose the accessions 
in each group (random sampling and sampling based on multivariate analysis of the quantitative 
traits) that generated the following strategies: proportional (P), logarithmic (L), proportional 
multivariate (MVP) and logarithmic multivariate (MVL). The parameter estimates (means, 
variances and variation amplitudes), the statistical tests and frequency distributions indicated that 
there were differences among the five core collections compared with the entire collection.  But 
all were considered acceptable to represent the entire collection because more than 70% of the 
means and amplitudes of the characteristics were not significantly different from the means and 
amplitudes of the entire collection.  The core collection developed by strategy R best represented 
the genetic structure of the base collection in statistical terms.  But this type of sampling may not 
include the accession whose proportion is small in the entire collection.  Strategies P and L, while 
not maximizing the representativeness of the core collection in statistical terms, were superior in 
terms of variability preservation for breeding purposes. In this sense, the MVP and MVL 
strategies produced the two best core collections with the first being slightly superior.  The MVP 
sampling strategy was characterized by maintaining the maximum variability and minimum 
redundancy of the accessions, and therefore, was chosen to form the soybean core collection 
consisting of 1,600 accessions. 
 
Keywords: genetic diversity; germplasm bank; soybean; core collection 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Num cenário internacional de acirrada competição, a disponibilidade de tecnologias para 

a produção de soja foi de vital importância para que o país atingisse posição de destaque. Os 

resultados das pesquisas desenvolvidas contribuíram de forma decisiva para que as lavouras 

brasileiras alcançassem os níveis atuais de eficiência, competitividade e sustentabilidade. No 

contexto – disponibilidade de soluções de Pesquisa & Desenvolvimento para a cultura da soja – o 

desenvolvimento de cultivares representou uma importante contribuição.  

No Brasil, o melhoramento genético da soja é bastante recente se comparado às outras 

espécies de importância econômica, mas sua contribuição à agricultura brasileira é bastante 

significativa. Os aumentos de produtividade nas regiões tradicionais de cultivo e a expansão da 

fronteira agrícola, incorporando as áreas do cerrado e o aproveitamento das áreas para rotação de 

culturas, são resultados inquestionáveis do beneficio alcançado através da criação de novos 

cultivares mais produtivos e adaptados a essas regiões (HIROMOTO, 1996). Entretanto, a 

continuação desse progresso através do melhoramento genético está condicionada à existência de 

variabilidade genética. 

Os grandes avanços no desenvolvimento de cultivares de alta produtividade são, em parte, 

resultados da exploração pelo homem dos reservatórios de armazenagem genética dos cultivares. 

Assim, a preservação e a expansão do conjunto gênico, isto é, conservação e ampliação da 

biodiversidade utilizável para os programas de melhoramento, possuem papel importante no 

desenvolvimento de uma agricultura auto-sustentável. Portanto, o conjunto de material genético, 

também denominado de germoplasma, deve ser preservado para garantir a sua utilização no 

futuro (VIEIRA, 2000).  

Os bancos de germoplasma são repositórios de material genético e representam a 

variabilidade genética, parcial ou total, de determinada espécie, sendo a fonte genética usada pelo 

melhorista para desenvolver novas cultivares (BORÉM, 1998). A principal finalidade da 

manutenção e preservação de um banco de germoplasma é proteger a variabilidade, evitando a 

erosão genética e disponibilizar o material para os melhoristas. 

Um dos elementos básicos na estratégia de melhoramento genético de plantas é obter 

fontes de variação genética de características consideradas importantes para a melhoria da 

adaptação, do rendimento e da qualidade das espécies cultivadas. A grande diversidade genética 
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que existe na natureza e seu uso potencial em plantas cultivadas motivaram o estabelecimento, no 

mundo inteiro, dos centros de conservação de germoplasma que conservam variedades 

autóctones, variedades modernas (atuais e obsoletas) e parentes silvestres de espécies de interesse 

atual ou potencial. Progresso significativo tem sido alcançado na coleta e conservação de 

germoplasma das principais espécies cultivadas e, conseqüentemente, grandes coleções de 

germoplasma foram estabelecidas (ABADIE et al., 2000).  

A variabilidade da soja para caracteres fisiológicos, morfológicos e agronômicos é 

considerada bastante ampla, possibilitando seu uso em programas de melhoramento e seleção de 

cultivares, com alta adaptabilidade e estabilidade às mais diversas condições edafoclimáticas e 

sistemas de produção. Grande parte da variabilidade genética dessa cultura tem sido mantida e 

conservada em Bancos de Germoplasma (BAG) localizados em vários países. As coleções de 

germoplasma de soja foram estabelecidas para preservar a diversidade genética existente, antes 

que muito dessa diversidade fosse perdida para sempre pelo uso de cultivares modernos e 

exploração agrícola tecnificada. 

Informações sobre a estrutura genética do germoplasma de soja disponível são obtidas 

convencionalmente com base em caracteres fenológicos e agronômicos e, também, com base na 

origem de cada material e na genealogia de genótipos, quando desenvolvidos em programas de 

melhoramento. Entretanto, existem lacunas entre a disponibilidade do germoplasma e o uso real 

destes materiais (PEETERS; GALWEY, 1988). O tamanho das coleções, a ausência de normas 

para avaliar a diversidade das coleções e recursos financeiros limitados reduziram a eficácia da 

avaliação do germoplasma, o que, por sua vez, restringiu a sua utilização. Desse modo observa-se 

que, em geral, os programas de conservação de germoplasma têm tido sucesso em assegurar a sua 

conservação a longo prazo, mas têm oferecido restritos benefícios advindos de sua utilização a 

curto prazo. O desenvolvimento de uma estratégia para permitir uma eficiente exploração da 

diversidade dessas coleções representa um caminho para promover sua utilização e aumentar o 

valor do germoplasma conservado.  

Para minimizar essas limitações, tem sido proposta a construção de coleções nucleares a 

partir dos conceitos formulados inicialmente por Frankel e Brown (1984). Uma coleção nuclear 

consiste de um grupo de acessos selecionados para representar a diversidade genética de uma 

espécie e de seus parentes com um nível mínimo de redundância. Aqueles acessos não incluídos 

na coleção nuclear são retidos na coleção de reserva e podem ser usados em buscas mais 
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intensivas de alelos raros, como indicado ou não, pelas avaliações da coleção nuclear. Essa 

estratégia foi introduzida com a intenção de minimizar o custo de manutenção das coleções de 

germoplasma, proporcionando um melhor investimento de recursos físicos, humanos e 

financeiros, e um melhor aproveitamento dos recursos genéticos, procurando, ao mesmo tempo, 

garantir a representação da variação genética existente na coleção de base.  

Assim, a manutenção eficiente e a caracterização deste germoplasma em soja, buscando 

maior eficiência em sua exploração, são atividades prioritárias e podem representar o diferencial 

qualitativo necessário para garantir a estabilidade de um programa de melhoramento. Vários 

caracteres têm sido utilizados para essa caracterização, incluindo a origem dos acessos, aspectos 

de planta e de semente, além de reações a doenças e aspectos bioquímicos. Com a obtenção da 

coleção nuclear de soja será possível proporcionar subsídios para os melhoristas escolherem com 

maior precisão, genitores para serem usados em cruzamentos, possibilitando a diminuição do 

custo do programa de melhoramento e aumentando a sua eficiência. 

Após o desenvolvimento de uma coleção nuclear, é necessário verificar se essa realmente 

representa a variabilidade disponível no banco de germoplasma, ou seja, avaliar a sua adequação, 

também chamada de validação. A validação é feita realizando-se comparações entre a coleção obtida 

e a coleção de germoplasma original. Para isso, geralmente, utilizam-se os parâmetros de média, de 

variância e freqüências de diversos caracteres e, também, dados de marcadores moleculares.  

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma coleção nuclear de soja 

que melhor atenda as necessidades do melhorista e a validação da mesma, utilizando cinco 

estratégias de amostragem: aleatória, proporcional, logarítmica, proporcional multivariada e 

logarítmica multivariada. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão de literatura 

 

2.1.1 Origem e evolução da soja no Brasil 

 

A soja é uma planta autógama pertencente à família Leguminosae, subfamília 

Papilionoideae, tribo Phaseoleae e gênero Glycine. Este último se subdivide em dois subgêneros, 

o subgênero Glycine e o subgênero Soja. Dentro subgênero Soja existem duas espécies 

reconhecidas, Glycine max e Glycine soja, com 2n = 40 cromossomos. Com base em dados 

morfológicos (PALMER; KILEN, 1987), citogenéticos (HYMOWITZ; SINGH, 1987), análises 

de fragmentos de DNA mitoncondrial (DOYLE, 1988), RNA ribossomal (DOYLE; BEACHY, 

1985), DNA cloroplástico e seqüências ITS da região do DNA nuclear ribossomal, Glycine soja é 

considerada o ancestral de G. max (CHEN; NELSON, 2004). Além de G. max e G. soja, uma 

forma intermediária conhecida como G. gracilis Skvortz. tem sido descrita. Esta forma tem 

numerosas características intermediárias entre G. max e G. soja e foi proposta primeiramente 

como uma nova espécie por Skvortzow, 1927 apud Chen e Nelson (2004). Entretanto muitos 

autores consideram G. gracilis como uma variante de G. max (HERMANN, 1962; 

SHOEMARKER et al., 1986; WANG, 1976). De acordo com o trabalho de Chen e Nelson 

(2004), os acessos de G. gracilis podem ser distinguidos de G. max e de G. soja com base em 

marcadores fenotípicos e DNA, mas não necessariamente suportam a designação de uma outra 

espécie e G. gracilis esta mais relacionado com os acessos de G. max do que com G. soja. G. 

gracilis não é reconhecida como uma nova espécie pelo “International Legume Database and 

Information Service” (ILDIS) e pelo United States Department of Agriculture - Germplasm 

Resources Information Network (USDA-GRIN) (HYMOWITZ, 2004). 

Evidências lingüísticas, geográficas e históricas sugerem que a soja [Glycine max (L.) 

Merr.] foi domesticada durante a dinastia Zhou, na metade leste do norte da China por volta do 

século XI a.C. Em torno do primeiro século, a soja provavelmente expandiu-se pela região central 

e sul da China e também pela Coréia. O movimento do germoplasma de soja dentro dessa região, 

centro de diversidade primário, está associado com o desenvolvimento e consolidação dos 

territórios e da degeneração da dinastia chinesa (HYMOWITZ, 1970; HO, 1969; PROBST; 
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JUDD, 1973). A partir do século I até meados do século 15, a soja foi introduzida no Japão, 

Indonésia, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Malásia, Myanmar, Nepal, e norte da Índia, onde foram 

desenvolvidas muitas populações locais (“landraces” – nome dado as cultivares que antecedem a 

pré-data do melhoramento científico). Estas regiões compreendem o centro de diversidade 

secundário. 

Acredita-se que a soja foi domesticada na China antiga a partir da soja selvagem (Glycine 

soja Seib et Zucc) (GAI, 1997; GAI; GUO, 2001; HYMOWITZ; NEWELL, 1981). Teorias 

atuais sugerem que a soja poderia ter sido domesticada de modo idêntico no sul da China 

(WANG et al., 1973), no médio ou baixo “Yellow River Valley” da China Central (CHANG, 

1989; GUO, 1993; XU, 1986; ZHOU et al., 1998), nordeste da China (FUKUDA, 1933), ou 

simultaneamente em centros múltiplos (LU, 1977). Nenhum consenso tem sido alcançado para 

este assunto, visto que a soja selvagem cresce comumente no leste da China (24-53 N lat), Japão, 

Coréia, e extremo leste da Rússia. Teoricamente a domesticação da soja poderia ter ocorrido em 

qualquer região da China. Entretanto, muitos pesquisadores estão confortáveis com a hipótese 

que a soja foi domesticada nos vales do “Yellow River Valley” ou “Yangzi River” da região 

central ou sul da China. Dois estudos recentes ilustram os argumentos para estas áreas como 

centros de origem. 

No primeiro estudo, marcadores de DNA foram usados para comparar “landraces” e 

acessos de soja selvagem com o intuito de inferir padrões de domesticação usando germoplasma 

das regiões sul, central, e noroeste da China. A premissa do estudo foi que G. max deveria ser 

mais relacionada com o conjunto gênico de G. soja das quais ela foi domesticada. Gai et al. 

(1999) avaliaram cloroplastos e mitocôndrias de 200 acessos de G. max e 200 G. soja através do 

marcador molecular RFLP (restriction fragment length polimorphism). Os resultados deste estudo 

mostram que os acessos de Glycine max de todas as regiões da China foram mais relacionados 

com os acessos de Glycine soja da região sul do vale “Yangzi River” do que com os acesos de G. 

soja de outras regiões. Estes dados suportam a idéia de que G. max foi domesticada de G. soja da 

região sul e então difundidas para outras regiões (GAI et al., 1999, 2000). Os dados também 

mostram que o inicio da expansão da soja domesticada para a região central e nordeste da China 

pode ter favorecido a significante variabilidade da soja quanto à maturação dentro dessas regiões 

geográficas, o que possibilitou a adaptação da cultura para o sistema de plantio de primavera, 

verão e outono. O fato é que a diversidade entre os marcadores de DNA das três regiões da China 
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foi muito mais ampla que entre os tipos de maturidade dentro de uma região (GAI et al., 1999, 

2000). 

Em um segundo estudo, Zhou et al. (1999) utilizaram o conceito de Vavilov, de que a 

maior diversidade genética para uma espécie deveria ser a do centro de domesticação. Eles 

avaliaram 15 características morfológicas e biológicas de 22.695 acessos de G. max da China e 

concluíram que o centro de diversidade da soja reside dentro de um corredor entre o sudoeste e o 

nordeste da China, o qual inclui as províncias de Sichuan, Shaanxi, Shanxi, Hebei e Shandong. 

Este corredor conecta dois berços da agricultura da China, o “Yellow River Valley” e “Yangzi 

River Valley”. Estes dois centros antigos da agricultura têm uma longa história de cultivo de soja 

e milheto, e a troca agrícola entre essas duas áreas foi intensa (GAI; GUO, 2001). 

Sua introdução no ocidente deu-se a partir do século XVIII, quando em 1739 foram 

plantadas experimentalmente na Europa sementes de soja recebidas pelo Jardim Botânico de 

Paris. No continente americano, o primeiro relato sobre seu comportamento data de 1804. Apesar 

de ser conhecida e explorada intensamente na dieta alimentar do Oriente, há mais de cinco mil 

anos, o Ocidente ignorou o seu cultivo até a segunda década do século vinte, quando os Estados 

Unidos iniciaram sua exploração comercial – primeiro como forrageira e, posteriormente, como 

grão. Em 1940, no auge do seu cultivo como forrageira, foram cultivados nesse país cerca de dois 

milhões de hectares com tal propósito. A partir de 1941, a área cultivada para grãos superou a 

cultivada para forragem, cujo cultivo declinou rapidamente até desaparecer, em meados dos anos 

60, enquanto a área cultivada para a produção de grãos crescia de forma exponencial, não apenas 

nos Estados Unidos, como também no Brasil e Argentina, principalmente a partir dos anos 70 

(BONATO; BONATO, 1987; CALDWELL, 1973; MIYASAKA; MEDINA, 1981). 

Bonato e Bonato (1987) apresentaram uma revisão completa da introdução e das 

primeiras experiências com a soja no Brasil. A primeira referência de plantio experimental de 

soja no Brasil data de 1882, quando cultivares foram introduzidos por Gustavo D’Utra e testados 

na Bahia. O germoplasma fora trazido dos Estados Unidos, e não era adaptado às condições de 

baixa latitude daquele estado (latitude de 12°S) e o cultivo não teve êxito na região. Dez anos 

mais tarde foram realizados os primeiros estudos em São Paulo e, em 1901, no Rio Grande do Sul 

(RS). Assim como ocorreu nos Estados Unidos, durante as décadas de 1920 a 1940, os primeiros 

cultivares introduzidos de soja foram estudados, mais com o propósito de avaliar seu desempenho 

como forrageiras, do que como plantas produtoras de grãos para a indústria de farelo e óleos 
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vegetais. No entanto, o cultivo comercial começou bem mais tarde; as primeiras estatísticas 

oficiais começaram a ser reportadas em 1941 no RS, com a instalação da primeira indústria de 

processamento de soja e, em 1945, no Estado de São Paulo (COSTA; MANICA, 1996). O 

verdadeiro estímulo à produção em larga escala no Brasil foi dado em meados dos anos 1950, 

com a decisão oficial de prover incentivos fiscais à produção de trigo, os quais também 

beneficiaram a soja pela perfeita combinação das duas culturas desde uma perspectiva técnica, 

quanto econômica (BONATO; BONATO, 1987). 

No Estado do Paraná, as estatísticas de que se dispõe sobre a produção, indicam que até 

meados da década de 1950 a colheita de grãos nunca superou o volume de 60 toneladas. Até 

então, essa leguminosa era cultivada para alimentação de animais. A partir de 1965, verificaram-

se grandes aumentos na área cultivada com soja no Paraná, devido a geadas constantes no Estado. 

As boas condições de solo e de clima no Estado garantiam a expansão da soja (KASTER; 

QUEIROZ; TERESAWA, 1981). 

Na década de 1960, a cultura se expandiu inicialmente, em latitudes entre 30ºS e 20ºS, 

principalmente nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Na 

mesma época, cerca de duas centenas de linhagens americanas foram introduzidas e começaram a 

ser testadas em Ponta Grossa, Londrina e Maringá, cidades localizadas no Estado do Paraná. 

Desse programa surgiram as recomendações dos cultivares Viçoja e Mineira, e o lançamento de 

Campos Gerais, Paraná, Flórida e Sant’Ana. Além disso, permitiu a recomendação dos cultivares 

americanos Bragg, Davis, Hardee, Hill e Hood, e os brasileiros Santa Rosa e Industrial 

(KASTER; QUEIROZ; TERESAWA, 1981). Com a identificação dos cultivares de melhor 

adaptação, os melhoristas passaram a combinar as características destas por meio de hibridação 

(BONETTI, 1983). 

Apesar do significativo crescimento da produção no correr dos anos 60, foi na década 

seguinte que a produção de soja mais cresceu e se consolidou como a principal lavoura do 

agronegócio brasileiro, passando de 1,5 milhões de toneladas (1970) para mais de 15 milhões de 

toneladas (1979). Esse crescimento se deveu não apenas ao aumento da área cultivada (1,3 para 

8,8 milhões de hectares), mas também, ao expressivo incremento da produtividade (1.140 para 

1.730 kg/ha). Mais de 80% da produção brasileira de soja ao final dos anos 1970 ainda se 

concentrava nos três estados da Região Sul, mas a região central do País já dava sinais de que se 

tornaria grande produtora (BONATO; BONATO, 1987). 
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Até 1970, os cultivos comerciais de soja no mundo restringiam-se a regiões de climas 

temperados e subtropicais, cujas latitudes estavam próximas ou superiores aos 30°. A sua 

expansão rumo às baixas latitudes do Brasil foi limitada nesta época devido à resposta da espécie 

ao fotoperíodo, uma vez que esta se classifica entre as plantas de dias curtos, pois inicia o 

florescimento quando as noites se alongam. Nos anos 1970, o porte das plantas, dependente da 

resposta varietal ao fotoperíodo, passou a ser o principal fator limitante na expansão do cultivo da 

soja rumo aos trópicos brasileiros (BONETTI, 1981). Portanto, somente a partir da década de 

1970, com hibridações entre cultivares adaptados a regiões de latitudes mais elevadas e fontes de 

genes para florescimento tardio em dias curtos, também chamados de genes para período juvenil 

longo, do genótipo PI 240664, procedente das Filipinas, foi possível obter genótipos que 

apresentavam característica de florescimento tardio nas baixas latitudes (HINSON, 1989; KIIHL; 

GARCIA, 1989). Com o rompimento dessa barreira, os programas brasileiros de melhoramento 

genético desenvolveram germoplasmas adaptados às condições tropicais e viabilizaram o seu 

cultivo em qualquer ponto do território nacional, estando hoje presente em todas as regiões 

(EMBRAPA SOJA, 2004; KIIHL; BAYS; ALMEIDA, 1986). 

Em 1970, menos de 2% da produção nacional de soja foi colhida em regiões com 

latitudes menores 20º S. Em 1980 esse percentual passou para 20%, em 1990 já era superior a 

40% e, em 2004, alcançou 64%, com tendências a ocupar maior espaço a cada nova safra. Essa 

transformação promoveu e consolidou o Estado do Mato Grosso como líder nacional de produção 

e de produtividade de soja (EMBRAPA SOJA, 2004). 

O desenvolvimento de cultivares de soja, mais produtivas, estáveis e melhores adaptadas 

às diferentes condições de cultivo brasileiras, tem representado uma importante contribuição para 

o estabelecimento da soja como uma das principais culturas do país. No período, de 1986 a 2003, 

a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com outras empresas, 

listaram mais de 200 cultivares recomendados para plantio na maioria das regiões sojícolas do 

Brasil, representando uma maior produção ano após ano (EMBRAPA SOJA, 2004).  

Em 2005, o Brasil figura como o segundo produtor mundial com produção de 53,3 

milhões de toneladas ou 25% da safra mundial, ocupando uma área de 22,2 milhões de hectares 

(Conab, agosto 2006; USDA, agosto 2006). 
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2.1.2 Bancos de germoplasma 

 

A fome é, atualmente, um dos principais problemas da humanidade sendo considerada de 

solução complexa, gerada por fatores políticos, econômicos, sociais e ambientais. O aumento da 

população, a má distribuição dos alimentos produzidos e a degradação ambiental estão sempre 

entre os principais elementos que tendem a agravar a pobreza e a fome no mundo. 

A degradação ambiental põe em risco a conservação dos recursos vegetais e, 

conseqüentemente, a segurança alimentar. Os recursos genéticos vegetais compreendem plantas 

cultivadas e espécies silvestres com valor comprovado ou mesmo potencial. Estes recursos são de 

grande importância para a humanidade, pois, é possível que as soluções para inúmeros problemas 

da agricultura na atualidade e no futuro sejam encontradas nos recursos genéticos vegetais. 

Portanto, a conservação e o uso racional dos recursos genéticos podem contribuir para erradicar a 

fome e a pobreza. 

Apesar da grande diversidade, o número de plantas utilizadas pelo homem é mínimo 

quando comparado com o número de espécies vegetais existentes na natureza. Durante toda a sua 

história, o homem conheceu aproximadamente 300.000 espécies comestíveis, mas apenas 300 

foram utilizadas como alimento. Atualmente, apenas 15 espécies contribuem com 90% da 

nutrição humana, sendo oito delas responsáveis por 75% da contribuição vegetal para a energia 

humana (GOODMAN, 1990 apud NASS, 2001). A dependência de um número limitado de 

espécies mostra o risco da segurança alimentar e destaca a importância do manejo, da 

conservação e da utilização dos recursos genéticos. 

A manutenção desses recursos realiza-se por meio do estabelecimento de áreas de 

proteção ambientais e pela coleta e manutenção desses materiais os quais passam a ser 

denominados germoplasma. O termo germoplasma é originário das expressões “plasma” ou 

material primordial dos seres vivos e “germinal” referente às células germinativas, capazes de 

gerar novas células por simples divisão ou por união com outros elementos germinais 

(PEREIRA, 1989). Germoplasma é definido por Allard (1971) como sendo a soma total dos 

materiais de cada espécie. Assim, estes poderão ser na forma de plantas, anteras, pólen, sementes 

e tecidos (meristema, calo), células ou estruturas ainda simples. Witt (1985) define germoplasma 

como todo o material hereditário de uma espécie ou, ainda, todo patrimônio genético de uma 

espécie. 
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Cada unidade de germoplasma deve representar uma cópia única do material genético e 

representativa do organismo vivo de interesse atual ou potencial. Conseqüentemente, o 

germoplasma é o elemento dos recursos genéticos, que representa a variabilidade genética inter e 

intra-específica, para conservá-la e utiliza-la na pesquisa em geral, especialmente em programas 

de melhoramento genético. Assim, os recursos genéticos compreendem a diversidade do material 

genético contido nas variedades primitivas, obsoletas, tradicionais, modernas, parentes silvestres 

das espécies alvo (espécies silvestres ou linhas primitivas), que podem ser usadas no presente ou 

no futuro, para a alimentação, agricultura e outros fins. 

As coleções de germoplasma foram propostas para preservar a diversidade genética de 

espécies cultivadas, devido à adoção de cultivares modernos em substituição aos cultivares 

primitivos (BROWN, 1989a; WILLIAMS, 1991). 

Frankel & Brown (1984) descreveram três fases que caracterizaram as atividades de 

recursos genéticos durante os últimos 60 anos: a primeira enfatizou a biogeografia, taxonomia, e 

evolução; a segunda enfatizou a coleção e conservação de germoplasma; e a terceira está 

enfatizando a utilização do germoplasma. Nas primeiras duas fases, a estratégia foi coletar e 

preservar a maior quantidade possível da diversidade alélica existente. Tem-se assumido que os 

alelos de maior valor são raros e freqüentemente estão restritos a áreas geográficas especificas. 

Isto tem resultado em explorações para assegurar uma perfeita coleção com a máxima 

diversidade de germoplasma. Conseqüentemente, para muitas espécies, as coleções de 

germoplasma têm se tornado grandes e difusas. O tamanho da coleção e o limite dos recursos 

financeiros disponíveis têm reduzido a eficiência da avaliação de germoplasma, o que tem 

desencorajado o seu enriquecimento e a sua utilização. 

A conservação de recursos genéticos pode ser feita mantendo-se as espécies em seus 

habitats naturais (in situ) ou fora deles (ex situ). O método de conservação a ser adotado depende 

das necessidades, da possibilidade de conservação e da espécie-alvo. O objetivo da conservação 

ex situ é a manutenção dos acessos sem alterações em suas constituições genéticas. Neste 

contexto, a utilização de bancos de germoplasma garante a conservação de forma segura, 

geneticamente estável e ao alcance dos usuários. 

Os bancos de genes ao redor do mundo mantêm coleções de recursos genéticos de plantas 

para conservação a longo prazo e para facilitar o acesso de melhoristas de plantas, pesquisadores 

e outros usuários. Nas últimas décadas tem ocorrido notável progresso em reunir e conservar 
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estes recursos (VAN HINTUN, 1999; VAN HINTUN et al., 2000). Entretanto, a utilização 

eficiente do potencial genético mantido nas coleções de germoplasma requer um conhecimento 

detalhado da coleção (BEUSELINCK; STEINER, 1992), incluindo a caracterização e a 

avaliação. Isto contribui para prevenção de possíveis perdas genéticas, como as que podem 

acontecer durante multiplicações dos acessos coletados e possibilitando o estabelecimento dos 

sítios ou áreas de coletas que contenham maior variabilidade, auxiliando assim no planejamento 

de novas coletas. (HOSBINO et al., 2002). 

No caso da soja, uma espécie anual no subgênero Soja e 23 espécies perenes dentro do 

subgênero Glycine têm sido relatadas como espécies selvagens relacionadas. São consideradas, 

portanto, recursos genéticos para propósitos de melhoramento genético da cultura (HYMOWITZ, 

2004). Grande parte da variabilidade genética dessa cultura tem sido mantida e conservada em 

Bancos de Germoplasma (BG) de vários países orientais e ocidentais. De acordo com dados 

coletados e atualizados pelo “International Plant Genetic Resources Institute” (IPGRI), mais de 

170.000 acessos de Glycine max são mantidos por mais de 160 instituições em aproximadamente 

70 países. A China tem a maior coleção de germoplasma de soja no mundo com 

aproximadamente 26.000 acessos de G. max e 6.200 acessos de G. soja, localizados no “Institute 

of Crop Germplasm Resources of the Chinese Academy of Agricultural Science” em Pequin 

(CHANG et al., 1999; CARTER et al., 2004). A coleção de germoplasma do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA) é a segunda maior, com 18.570 acessos de G. max, 

1.116 acessos de G. soja e 919 acessos de espécies perenes de Glycine. Todas as espécies perenes 

são nativas da Austrália, a qual possui a maior coleção do mundo, com mais de 2.100 acessos. 

Atualmente, mais de 3.500 acessos das 22 espécies perenes de Glycine tem sido mantida em nove 

coleções mundiais (CARTER et al., 2004). A maioria dos acessos de Glycine max e Glycine soja 

disponíveis no mundo foi coletada na China e no Japão. 

Antes de 1949, nenhum esforço foi feito no sentido de preservar o germoplasma de soja 

nos Estados Unidos, e muitas introduções e variedades domésticas foram descartadas. A Coleção 

de Germoplasma de soja foi estabelecida em 1949 com o objetivo de coletar e manter toda a 

variabilidade de soja existente no mundo, com ênfase em “landraces” do Leste da Ásia, onde a 

soja se originou. Quando a coleção foi estabelecida em 1949, todas as linhagens disponíveis no 

USDA e Canadá foram reunidas e, assim, iniciada a coleção. Cada acesso introduzido no sistema 

do USDA é identificado com o prefixo PI e por um número do Escritório de Introdução de 
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Planta. A maioria da coleção refere-se à introdução de plantas (16.981 acessos). Os acessos do 

Banco de Germoplasma de Soja dos Estados Unidos, depois de caracterizados, avaliados e 

multiplicados, são colocados a disposição da comunidade cientifica e podem ser solicitados 

através do site [http://www.ars-grin.gov/npgs/orders.html]. Todos os acessos de Glycine max são 

mantidos como linhas puras. Cada acesso na coleção é descendente de uma única semente do lote 

de semente original e múltiplos acessos são preservados de amostras de introduções 

heterogêneas. A única variação genética que pode existir dento de um acesso é resultado da 

heterogeneidade da semente original. Como Glycine max é autógoma, os acessos dentro da 

coleção podem ser assumidos como homogêneos e homozigotos. Para manter essa integridade, 

um extenso número de descritores tem sido utilizado para permitir que a maioria dos 

contaminantes seja facilmente detectada e removida (CARTER et al., 2004). 

Além desses germoplasmas, outras instituições que atuam na área de melhoramento de 

soja mantêm coleções menores, mas geneticamente importantes, mantidas por pesquisadores para 

desenvolverem seus próprios programas. Algumas das coleções da América do Sul são também 

grandes, mas foram estabelecidas mais recentemente. Registros indicam que os acessos 

pertencentes a estas coleções são provenientes quase que exclusivamente de outras coleções. As 

coleções européias são menores, mas podem ser geneticamente importantes, porque elas contêm 

“landraces” ou suas derivadas que foram introduzidas da Ásia há mais de 100 anos. 

Os acessos que antecedem o melhoramento genético científico são, provavelmente, o 

maior recurso de diversidade genética nas coleções de G. max e são uma boa medida do tamanho 

efetivo da coleção. Nem todo o germoplasma de G. max preservado atualmente nos países do 

leste da Ásia antecedem o melhoramento científico, mas estima-se que aproximadamente 40.000 

dos 93.000 acessos de soja na Ásia possam pertencer a esta categoria. Acessos que se enquadram 

nesta descrição originaram no leste da Ásia, na região compreendida pela Índia no oeste, Japão 

no leste, Indonésia no sul e Rússia no norte. No centro desta região está a China, a mais 

importante fonte de acessos. 

O Brasil figura entre os países com maior diversidade de espécies do mundo e, mesmo 

assim é extremamente dependente de germoplasma de outros países, pois a maior parte das 

espécies cultivadas tem seus centros de origem em outros continentes. No caso da soja, existe 

hoje uma coleção de germoplasma com aproximadamente 8.000 acessos, consistindo na maioria 

de introduções de plantas (Pi’s), linhagens melhoradas nacionais e cultivares adaptadas às áreas 
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tropicais e subtropicais. A grande maioria dos acessos está caracterizado e avaliado e são 

mantidos, a curto prazo, pela Embrapa Soja e, a longo prazo, pela Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia. A maior parte desses acessos proveio do BAG norte-americano que, por sua vez, 

haviam sido introduzidos principalmente da China, Japão e outros países onde a diferenciação da 

espécie ocorreu.  

A variabilidade da soja para caracteres fisiológicos, morfológicos e agronômicos é 

considerada bastante ampla. Isto possibilita seu uso em programas de melhoramento e seleção de 

cultivares com alta adaptabilidade e estabilidade às mais diversas condições edafoclimáticas e 

sistemas de produção. Os responsáveis por essa variabilidade genética foram os agricultores 

chineses, que bem antes da historia ser escrita, usaram essa diversidade genética para melhorar a 

cultura da soja a patamares elevados, aumentando a sua produtividade, a resistência às doenças e 

pragas, e adaptando a cultura para ser cultivada em climas extremos. Dados históricos revelam a 

importância dos agricultores para o desenvolvimento de variedades fenotipicamente diversas 

durante o processo de domesticação. Essas variedades que antecedem o melhoramento científico 

foram definidas como “landraces”, que são materiais genéticos insubstituíveis, uma vez que 

representam a diversidade genética reunida pelos agricultores durante os 3.000 anos que 

compreenderam a conversão da soja selvagem em uma cultura moderna. No início do século 20, 

agricultores chineses já cultivavam de 20.000 a 45.000 genótipos distintos de soja. Muitas dessas 

“landraces” foram coletadas por curadores de germoplasma e melhoristas, e são preservadas em 

extensas coleções de germoplamas, sendo a maior fonte de diversidade genética dentro das 

coleções de germoplasma de soja. Os melhoristas do mundo usam essa diversidade como base 

para o melhoramento genético na cultura da soja (SINGH; HYMOWITZ, 1989; CARTER et al., 

2004).  

Tradicionalmente, a avaliação da diversidade genética em soja tem sido baseada nas 

diferenças de características morfológicas e agronômicas ou informações da genealogia, e isto 

tem gerado informações importantes, para os aspectos de gerenciamento e avaliação do 

germoplasma. A diversidade fenotípica em soja é extensa e está sob o controle genético de 

caracteres qualitativos e quantitativos. Os caracteres qualitativos fornecem marcas para a 

identificação de acessos e para classificar diferenças. A maioria dos caracteres econômicos e de 

características da planta possui herança quantitativa.  
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Um dos objetivos da Coleção de Germoplasma de soja dos Estados Unidos é a 

caracterização, avaliação e documentação de germoplasma. Além do registro dos dados de 

passaporte (taxonomia, origem geográfica, adaptações ecológicas) cada acesso na coleção é 

caracterizado e avaliado em nove categorias de descritores: química, crescimento, morfológica, 

produção, “stress” e tolerância/resistência a doenças, insetos e nematóides. Dentro destas 

categorias os dados são classificados como qualitativos e quantitativos. As categorias, amplitude 

e a distribuição dos caracteres qualitativos e quantitativos estão descritos no site do “National 

Plant Germplasm System” [http://www.ars-grin.gov/npgs/], em Boletins Técnicos e revisões do 

USDA. Como resultado desse trabalho, 90% dos acessos apresentam dados de passaporte, 95% 

dados de caracterização e 80% dados de avaliação. Estes resultados contrastam com os dados de 

literatura onde tem sido estimado que 65% dos acessos das coleções mundiais não apresentam 

dados de passaporte, 80-95% não são caracterizados e somente 1% tem sido extensivamente 

avaliado (PEETERS; WILLIAMS, 1984; PLUCKNETT et al., 1987). 

 

2.1.3 Coleções nucleares 

 

As coleções de germoplasma foram estabelecidas para preservar a diversidade genética 

existente, antes que muito dessa diversidade fosse perdida para sempre, devido ao uso de 

cultivares moderno e à exploração agrícola tecnificada.  

Na década de 1980, o estimulo financeiro dado pelo “Internacional Board for Plant 

Genetic Resources” (IBPGR) para as atividades de recursos genéticos, resultou no crescimento 

das coleções, que não eram totalmente, ou mesmo parcialmente caracterizadas e avaliadas. Esse 

crescimento no número de acessos e a falta de caracterização e avaliação dos materiais 

prejudicaram a qualidade das coleções, que estavam sendo usadas muito aquém do que deveriam 

(HOLDEN, 1984; MARSHALL, 1989).  

A ênfase dada na importância de preservar o germoplasma de culturas importantes tem 

levado à formação e manutenção de coleções muito grandes. Embora a representatividade da 

coleção possa ser conseguida através de coleções de tamanho grande (FRANKEL; BENNETT, 

1970), a acessibilidade e utilidade de uma coleção é inversamente relacionada com o seu tamanho 

(FRANKEL; SOULÉ, 1981). 
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Frankel estava preocupado com o fato de que grandes coleções de germoplasma poderiam 

ser extintas pelo seu próprio sucesso aparente, pois a manutenção dessas coleções era inviável 

financeiramente. Com isso Frankel (1984) propôs pela primeira vez o conceito de “coleção 

nuclear” (“core collection”), como o objetivo de melhorar a utilização e a acessibilidade e 

minimizar as dificuldades citadas. Segundo Frankel e Brown, (1984) essa coleção consistiria de 

um número bem menor de acessos e representaria, com um mínimo de repetibilidade, a 

diversidade genética da espécie e espécies primitivas relacionadas. Aqueles acessos não incluídos 

na coleção nuclear seriam retidos na coleção de reserva e poderiam ser usados em buscas mais 

intensivas de alelos raros, como indicado, pelas avaliações da coleção nuclear. De acordo com 

Malosotti e Abadie (2001), o desenvolvimento da coleção nuclear representa uma estratégia de 

baixo custo para melhorar a avaliação e utilização do germoplasma e também para auxiliar as 

atividades do curador. 

A palavra coleção, deliberadamente, tem muitas interpretações. Ela poderia referir-se a 

todos os acessos de uma taxonomia mantida em uma instituição, ou mantida em uma rede 

regional de coleções cooperativas. De fato, poderia referir-se a todas as espécies, tal como no 

caso da Coleção Nuclear de Cevada (KNUPFFER; VAN HINTUM, 1995). Todos estes 

significados para coleção têm a intenção de serem inclusivos, ou completos, e não se referir às 

partes de uma coleção. Deste modo, uma coleção nuclear consiste de um limitado grupo de 

acessos derivados de uma coleção de germoplasma escolhidos para representar o espectro 

genético da coleção completa, e incluir o máximo possível da diversidade genética (BROWN, 

1995). 

A coleção nuclear deveria ser delineada com base em informações sobre a origem e 

características dos acessos existentes no Banco de Germoplasma e escolhida para representar o 

máximo dessa diversidade e ser suficientemente pequena para o fácil manuseio (BROWN, 

1989a,b). Logo se tornou aparente que a coleção nuclear oferecia-se como uma ferramenta 

efetiva para o gerenciamento do banco de genes (BROWN, 1989b) e então o IBPGR decidiu 

adotá-la como política de forma a encorajar o seu estabelecimento. O programa de germoplasma 

de plantas do Departamento dos Estados Unidos foi um dos primeiros a reconhecer as 

oportunidades que a coleção nuclear poderia oferecer para os bancos de genes (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 1991).  
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Deve-se entender que coleções nucleares não são desenvolvidas com o objetivo de 

substituir a coleção de germoplasma, mas para reter grande parte da diversidade genética em uma 

coleção menor, de forma mais acessível aos usuários, podendo ser considerada como amostra 

permanente disponível, ou criada em resposta a uma necessidade específica (SPAGNOLETTI 

ZEULI; QUALSET, 1993). Segundo Brown (1989a), uma ligação hierárquica deve existir entre a 

coleção nuclear e a coleção reserva, de tal forma que uma pequena parte da coleção deveria 

fornecer um eficiente acesso da coleção toda. A coleção nuclear poderia ser usada diretamente 

em estudos que requeressem extensivas avaliações, e as informações derivadas destes estudos 

poderiam ser usadas para guiar mais eficientemente a utilização da coleção reserva. 

Uma boa coleção nuclear deve conservar a maior diversidade dentro da coleção de 

germoplasma, não ter redundância, representar a coleção base em relação a espécies, subespécies, 

e regiões geográficas, e ser ampla o suficiente para permitir inferências e conclusões sobre a 

coleção base, mas pequena o suficiente para fácil manuseio (BROWN, 1989b). O menor número 

de acessos da coleção nuclear proporciona uma avaliação mais perfeita para muitos tipos de 

características, especialmente aquelas que são mais difíceis e/ou mais caras de obter e avaliar.  

A coleção nuclear deveria conter um grupo dinâmico de acessos (BROWN; GRACE; 

SPEER, 1987). Mudanças no conteúdo e no tamanho da coleção nuclear, durante o curso do 

tempo deveriam ser antecipadas se ocorressem: a) a adição de novos acessos na coleção de 

germoplasma de novas áreas ou de novos taxa; b) a substituição de acessos de questionável 

autenticidade por novas amostras de uma fonte comparável; c) revisões de categorias ou grupos 

de acessos na coleção de germoplasma para nova avaliação, pesquisa, ou dados de passaporte. 

Idealmente, entretanto, mudanças na coleção nuclear deveriam ser infreqüentes, porque uma de 

suas metas é construir um corpo de informações ou um restrito grupo de referência de acessos 

(BROWN; GRACE; SPEER, 1987). 

Desde que Frankel propôs o conceito de coleção nuclear, vários trabalhos sobre a teoria e 

a prática do uso de coleções nucleares surgiram, incluindo muitos exemplos de sua adequação. 

As coleções nucleares têm se tornado ferramentas aceitáveis para melhorar a conservação e o uso 

das coleções. O Plano Global de Ação para a Conservação e Utilização Sustentável de Recursos 

Genéticos de Plantas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, 1996, 1998) recomenda o 

desenvolvimento de coleção nuclear como uma atividade necessária para melhorar o uso dos 
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recursos genéticos de plantas. O objetivo principal é obter uma melhor conservação da coleção e 

tornar seu uso mais eficiente (VAN HINTUM et al., 2000). 

As vantagens da coleção nuclear podem ser tanto para os curadores como para os 

melhoristas. A coleção nuclear envolve uma mudança na organização da coleção, estabelecendo 

dois níveis hierárquicos: a coleção nuclear e a coleção reserva (BROWN, 1989a). Baseado nisto, 

os curadores podem colocar alta prioridade para as atividades de conservação, como testes de 

germinação e regeneração para os acessos da coleção nuclear, e priorizar os esforços de 

caracterização e avaliação. Também, permite ao curador tomar decisões em relação ao aumento 

do numero de acessos (intercâmbio), permitindo identificar falhas em coletas e/ou duplicações na 

coleção de germoplasma. Para os melhoristas a avaliação da coleção é simplificada, graças ao 

reduzido número da coleção nuclear e ao aumento da disponibilidade de sementes desses acessos. 

A coleção nuclear é o primeiro passo na procura por alelos desejáveis, mas a pesquisa pode ser 

continuada, se necessário, na coleção reserva. Entretanto, esta pesquisa pode ser restrita entre 

aquelas entradas representadas pelos acessos na coleção que mostraram uma performance 

superior para as características avaliadas, deste modo reduzindo o custo total do processo 

(HOLBROOK; ANDERSON; PITTMAN, 1993). A redução no tamanho torna possível a 

concentração de esforços na caracterização e avaliação de germoplasma, de modo a formar uma 

base de informação mais completa sobre este conjunto de acessos, levando efetivamente a uma 

ampliação do uso do germoplasma. Também proporciona diminuição de custos e possibilita o 

direcionamento de recursos para outras atividades, como testes de germinação, regeneração e 

análises moleculares, facilitando o acesso dos usuários à coleção de germoplasma. 

Desde que o conceito de coleção nuclear foi proposto (FRANKEL; BROWN 1984; 

BROWN, 1989b), investigações no desenvolvimento de coleções nucleares têm crescido e 

envolvido diferente aspectos para a estratégia de amostragem, tamanho da coleção, etc. 

(BASIGALUP; BARNES; STUCKER, 1995; DIWAN; McINTOSH; BAUCHAN, 1995; 

ERSKINE; MUEHLBAUER, 1991; PERRY; McINTOSH; STONER, 1991; SPAGNOLETTI 

ZEULI; QUALSET, 1993; VAN HINTUM, 1994;). Entretanto, existem grandes diferenças nos 

critérios e técnicas de amostragem que foram usados na montagem dessas coleções. Deveria ser 

notado que embora Frankel e Brown (FRANKEL, 1984; FRANKEL; BROWN, 1984; BROWN, 

1989a,b) tenham baseado suas teorias de coleção nuclear nas freqüências alélicas, os fenótipos 



 32 

mais que genótipos têm sido usados para selecionar a maioria das coleções nucleares (BROWN; 

GRACE; SPEER, 1987; HAMON; VAN SLOTEN, 1989). 

Vários dados de descritores têm sido usados para analisar a diversidade genética nas 

culturas, incluindo dados de passaporte, de características morfológicas, de características 

agronômicas e ecogeográficas, informações genéticas e/ou de marcadores moleculares e 

bioquímicos. Cada um desses critérios tem suas vantagens e desvantagens para quantificar a 

divergência genética. A maioria das coleções nucleares tem sido construída usando dados de 

passaporte e características morfológicas (BASIGALUP; BARNES; STUCKER, 1995; DIWAN; 

BAUCHAN; McINTOSH, 1994; HOLBROOK; ANDERSON; PITTMAN, 1993; 

MALOSSETTI; ABADIE, 2001). Segundo Galwey (1995), bons dados de passaporte (origem 

geográfica, descritores ecológicos) provavelmente não têm rival no fornecimento de informação 

concisa e não dispendiosa sobre a estrutura da variabilidade genética de uma coleção. Um 

levantamento conduzido pelo “International Plant Genetic Resources Institute” (IPGRI) nos 

bancos de germoplasma, visando avaliar vários aspectos envolvidos na implementação de 

coleção nuclear, demonstrou que geralmente mais de um critério é usado para estabelecer uma 

coleção nuclear. Entre eles, o mais usado foi a origem geográfica dos acessos (95% das coleções 

nucleares). O critério adicional mais comum foi características morfológicas (77%), seguido de 

grupos taxonômicos específicos e intra-específicos (63%), regiões ecogeográficas (34%) e 

marcadores genéticos (10%) (BROWN; SPILLANE, 1999). 

Nesse mesmo levantamento feito pelo IPGRI, foram encontradas 28 instituições 

mantendo uma ou mais coleções nucleares. As coleções nucleares foram registradas em 15 

paises, cobrindo todos os continentes, embora 66% das coleções tenham sido realizadas pelo 

USDA (BROWN; SPILLANE, 1999).  

Brown; Grace e Speer (1987) desenvolveram a primeira coleção nuclear para a Coleção 

Australiana de soja perene (Glycine spp). Atualmente, dezenas de coleções nucleares, incluindo 

mais de 51 espécies, têm sido desenvolvidas por vários critérios e estratégias de amostragens. 

Como exemplo existe o açafroa (JOHNSON; STOUT; BRADLEY, 1993), a alfafa 

(BASIGALUP; BARNES; STUCKER, 1995; DIWAN; BAUCHAN; McINTOSH, 1994), o 

amendoim (HOLBROOK; ANDERSON; PITTMAN, 1993; UPADAHYAYA et al., 2003), o 

arroz (LI et al., 2002), a batata doce (HUAMAN; AGUILAR; ORTIZ, 1999), a cana-de-açúcar 

(BALAKRISHNAN; NAIR; SREENIVASAN, 2000; BROWN; GRACE; SPEER, 1987; 
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DIWAN; McINTOSH; BAUCHAN, 1995; TAI; MILLER, 2001), o capim coracana 

(UPADHYAYA et al., 2006), a cevada (VAN HINTUM et al., 1990; KNUPFFER; VAN 

HINTUM, 1995), o feijão (TOHME et al., 1996), guandu (REDDY et al., 2005), a lentilha 

(ERSHINE; MUEHLBAUER, 1991), a mandioca e o café (DUSSERT et al., 1997), o milho (LI 

et al., 2004; MAHAJAN et al., 1996), a pimenta (ZEWDIE, TONG; BOSLAND, 2004), o quiabo 

(HAMON; VAN SLOTEN, 1989), o quinoa (ORTIZ; RUIZ-TAPIA; MUJICA-SANCHEZ, 

1998), o sorgo (GRENIER, C.; BRAMEL-COX, P.J.; HAMON 2001), o trigo (MACKAY, 1986; 

1989) e o trigo duro (SPAGNOLETTI ZEULLI; QUALSET, 1993). Estas coleções foram 

definidas com base em descritores de passaporte, dados eco-geográficos e geo-estatísticos, dados 

moleculares e bioquímicos, dados da variabilidade morfológica de caracteres qualitativos e 

quantitativos, estrutura genética e análise da genealogia (BROWN; BURDON; GRACE, 1990; 

CHARMET; BALFOURIER, 1995; DIWAN; McINTOSH; BAUCHAN, 1995; NOIROT; 

HAMMON; ANTHONY, 1996; PEETERS; WILKES; GALWEY, 1990; VAN HINTUM; 

HALLMAN, 1994; VAN HINTUM; BOTHMER; VISSER, 1995). 

Segundo Van Hintum et al. (2000), a criação de uma coleção nuclear pode ser muito 

simples. Ela pode ser feita para qualquer coleção de germoplasma, mesmo que não haja uma 

documentação completa ou dados completamente confiáveis. Tudo que é necessário para a sua 

montagem é uma coleção de germoplasma, alguém com conhecimento básico sobre a coleção e a 

espécie envolvida, e algum tempo para selecionar a coleção. Entretanto, simples ou complexo, 

sempre é importante assegurar que exista um trabalho conjunto entre o curador do germoplasma, 

os melhoristas de plantas e outros usuários interessados na cultura e no uso de sua diversidade 

genética. 

 

2.1.4 Etapas para o desenvolvimento de coleções nucleares 

 

Um procedimento geral para a seleção de uma coleção nuclear pode ser dividido em cinco 

passos, os quais são descritos a seguir: 1) identificar o material (coleção) que será representado; 

2) decidir o tamanho da coleção nuclear; 3) dividir o grupo de materiais usados em grupos 

distintos; 4) decidir o número de entradas por grupo; 5) escolher as entradas de cada grupo que 

serão incluídos na coleção nuclear. Cada um desse passos pode ser mais ou menos complexo 

dependendo da informação e do procedimento usado (BROWN; SPILLANE, 1999). 
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2.1.4.1 Definição e identificação da coleção a ser representada 

 

O primeiro passo na criação da coleção nuclear é definir o material que será representado, 

em outras palavras o domínio da coleção nuclear, pois elas podem ser desenvolvidas a partir de 

qualquer tipo de recursos genéticos, sejam eles animais, microorganismos ou vegetais. 

Geralmente, a espécie (ou espécies) escolhida apresenta relevante importância na atualidade ou 

tende a ser importante no futuro. 

O material ou a coleção que está sendo representada por uma coleção nuclear será 

diferente obviamente de um caso para o outro. Vai depender do material que está disponível, ou 

que constitui o grupo de materiais para o desenvolvimento da coleção, ou do propósito da 

coleção. Mais freqüentemente a coleção nuclear visará representar todo o material de certa 

espécie em uma coleção, como a completa coleção de germoplasma de amendoim dos Estados 

Unidos (HOLBROOK; ANDERSON; PITTMAN, 1993), ou como no caso da Coleção 

Internacional de Cevada, a qual inclui todos os acessos da espécie e as espécies selvagens 

relativas (KNUPFFER; VAN HINTUM, 1995). Em alguns casos, coleções têm sido 

estabelecidas para representar somente uma parte da coleção, como a coleção de variedades 

locais de gergelim da Índia (BISHT et al., 1998), os acessos de Oryza sativa do Brasil 

(ABADIE et al., 2005), ou os acessos de lentilha do Chile, Grécia e Turquia (ERSKINE; 

MUEHLBAUER, 1991). Em outro caso, Diwan; Bauchan e McIntosh (1994) desenvolveram 

uma coleção a partir de 40% da secção da coleção internacional de Alfafa dos Estados Unidos. 

Algumas coleções nucleares ou grupos têm sido descritos para materiais com características 

específicas, tais como populações locais de milho com boa capacidade de combinação 

(RADOVIC; JELOVAC, 1994) ou o germoplasma de Pisum sativum com resistência a doenças 

(MATTHEWS; AMBROSE, 1994). 

Embora uma coleção nuclear deva conter tanta diversidade quanto possível, em muitos 

casos é dada alta prioridade para certos tipos de material, reduzindo a quantidade de diversidade, 

mas aumentando a utilidade da coleção nuclear. Isto pode ser visto como uma evolução do 

conceito de coleção nuclear, agora sendo definido como uma coleção de germoplasma  

representando uma especifica diversidade genética (VAN HINTUM, 1999). 

Várias estratégias para desenvolver as coleções nucleares, para uma gama de objetivos, 

têm sido discutidas em muitos trabalhos (BEUSELINCK; STEINER, 1992; BROWN, 1989a,b; 
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BROW; SPILLANE, 1999; FRANKEL; BROWN, 1984). Nenhum destes autores tem duvida que 

a avaliação seja um precursor da utilização. Eles descrevem caminhos que estendem ou 

restringem a proposta original da coleção nuclear (um grupo representando a variação contida em 

um banco de germoplasma) e da seleção de acessos para inclusão. Suas idéias de fazer melhor 

uso do germoplasma disponível incluem a seleção de grupos de acessos com diferentes objetivos 

em mente. Estes podem incluir grupos que representam uma ampla variação genética de um 

conjunto gênico, de um genoma, de espécies, de um banco de germoplasma ou de um atributo. 

Com a redução do universo a ser representado, há uma redução no tamanho da amostra e na 

variação e um aumento na precisão e na similaridade. 

De acordo com Jackson et al. (1999), os critérios para o desenvolvimento de coleções 

nucleares para cada espécie devem ser diferentes, principalmente por causa das necessidades 

diferentes de conservação dos acessos e dos diferentes tipos de dados disponíveis e seu uso no 

melhoramento. Normalmente, os melhoristas usam as espécies selvagens nos programas de 

melhoramento quando a variabilidade que eles precisam está ausente na espécie trabalhada. Os 

mesmos autores propõem que diferentes coleções nucleares deveriam ser desenvolvidas para os 

mais de 100 mil acessos que compreendem a coleção de arroz do “International Rice Genebank 

Collection” (IRGC) para o gênero Oryza, desenvolvendo separadamente as coleções nucleares 

para O. sativa, O. glaberrima e para as espécies selvagens.  

Segundo Brown e Spillane (1999), do ponto de vista dos recursos genéticos, as coleções 

nucleares se enquadram dentro de três tipos: aquelas formadas exclusivamente do conjunto 

gênico das espécies cultivadas de interesse; aqueles representando uma mistura do conjunto 

gênico primário e outros conjuntos gênicos (espécies selvagens); e aqueles exclusivamente de 

acessos selvagens. Por volta de 60% das coleções nucleares compreendem amostras restritas para 

o conjunto gênico primário, outros 34% das coleções nucleares são formados por uma mistura de 

acessos pertencentes ao pool gênico primário, secundário e terciário e 6% são formados 

exclusivamente por espécies selvagens. 

Na formação da coleção nuclear algumas informações são de fundamental importância, 

entre elas: dados de origem dos acessos, dados de caracterização, incluindo informações 

taxonômicas e de marcadores moleculares, e dados de avaliação de caracteres agronômicos. 
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2.1.4.2 Tamanho da coleção nuclear ou tamanho da amostra 

 

Depois de definir qual material a coleção nuclear irá representar, o próximo passo é 

decidir qual será o seu tamanho, ou seja, quantos acessos a coleção nuclear irá conter. Dado o 

objetivo da coleção nuclear, esse tamanho será muito menor do que a coleção base. Quando a 

coleção base da qual a coleção nuclear é desenvolvida for muito grande, a porcentagem do 

tamanho pode ser menor que 5%. A Coleção Internacional de Cevada (1600 acessos) é menor 

que 0,3% da coleção mundial de cevada (KNUPFFER; VAN HINTUM, 1995) e a coleção 

nuclear de sorgo do ICRISAT é composta de aproximadamente 600 acessos de uma coleção 

formada de 40.000 acessos (1,5%). Claramente, nenhum tamanho único ou proporção fixada para 

uma coleção nuclear será apropriado para todos os casos, podendo depender do número total de 

acessos na coleção, da sua diversidade e do custo para manter e avaliar cada acesso. 

Originalmente, foi sugerido que uma coleção nuclear deveria ser formada por 10% a 15% do total 

de acessos da coleção base.  Um número de diferentes estudos fornece algumas linhas gerais que 

podem ser utilizadas para tal propósito. 

O desenvolvimento de uma coleção nuclear é, basicamente, um exercício de amostragem 

que adota como critério a ser maximizado, a representação dos alelos existentes na coleção de 

base. Entretanto isto não implica, necessariamente, que todos os alelos devam ser incluídos na 

coleção nuclear, uma vez que na pratica é impossível incluir todos os acessos numa amostra 

reduzida e também devido ao fato de que nem todos os alelos têm igual valor para o uso futuro 

(ALLARD 1992; FRANKEL; BROWN, 1984; FRANKEL; BROWN; BURDON, 1995).  

Marshall e Brown (1975) sugerem classificar os alelos nas seguintes categorias: raros e 

comuns (de acordo com sua freqüência dentro das populações); e dispersos e localizados (de 

acordo com sua presença em muitas ou poucas populações). Brown (1989a,b) adaptou esses 

conceitos e definiu alelos comuns como aqueles cuja freqüência dentro de qualquer acesso é 

maior que 10%.  

De acordo com Brown (1989a), os alelos de uma coleção são distribuídos em quatro 

classes, com base no seu padrão de dispersão e freqüência por acesso: (i) amplamente disperso e 

comum; (ii) amplamente disperso e raro; (iii) localizado e comum; e (iv) localizado e raro. 

Considerando que a classe (i) estará incluída quase certamente em todas as amostras, e que não é 
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simples obter uma estratégia para conservar a classe (iv), o delineamento amostral que conduzirá 

à coleção nuclear deverá procurar assegurar a representação das classes (ii) e (iii). Portanto, 

tentando conservar estas duas classes de alelos, os dois problemas principais a resolver são o 

tamanho da amostra e se a amostragem será aleatória simples ou estratificada. Ao definir 

estratégias para amostragem das classes de alelo (ii) e (iii), Brown (1989a) estabeleceu as bases 

gerais para definição do tamanho da amostra e sua estratificação. 

A abordagem sugerida por Brown (1989a) para delinear a amostragem dos alelos da 

classe (ii) utiliza os resultados da teoria amostral de alelos neutros reportada por Ewens (1972); 

Frankel e Brown (1984); Kimura e Crow (1964). Brown (1989a) simulou vários cenários, 

contemplando diferentes números e freqüências de alelos para cada loco, diferentemente 

distribuídos dentro da coleção. Dentro desse contexto conclui que uma amostra de 

aproximadamente 10% (em número de indivíduos) deve conter no mínimo 70% dos alelos (ou 

variabilidade) da coleção de base, com 95% de probabilidade. Essa conclusão é geral e se 

fundamenta em um modelo teórico que adota suposições sobre alguns parâmetros de genética de 

populações. Ela oferece uma referência para um tamanho mínimo básico de uma coleção nuclear, 

que deveria conter de 5 a 10% da coleção de germoplasma e possuir não mais que 3.000 acessos.  

Na prática, a maioria das coleções nucleares contém entre 5% e 20% dos acessos das 

coleções das quais elas foram estabelecidas e a maior tem em torno de 2.000 acessos (VAN 

HINTUM et al., 2000). De uma maneira geral existe correlação negativa entre o tamanho da 

coleção base e a sua porcentagem amostrada para formar a coleção nuclear. Coleções base de 

tamanho de algumas centenas apresentam uma coleção nuclear em torno de 25%, enquanto 

coleções da ordem de dez mil apresentam uma coleção nuclear em torno de 5% ou menos 

(BROWN; SPILLANE, 1999). 

Yonezawa; Nomura e Morishima (1995) concluíram que o tamanho ótimo da coleção 

nuclear depende muito do grau da redundância genética entre os acessos, dos recursos 

disponíveis para a manutenção dos acessos da coleção nuclear e da freqüência com que se realiza 

a regeneração dos acessos. Os autores não encontraram um tamanho ótimo, mas a proporção de 

20% a 30% foi recomendada. Bisht et al. (1998); Charmet e Balfourier (1995), analisando o 

tamanho e a estratégia de agrupamento, encontraram que o tamanho de 5% a 10% foi ótimo, 

representando 75% a 90% da diversidade. Em contraste, Noirot; Hammon e Anthony (1996) têm 

sugerido que porcentagens maiores (20-30%) são necessárias, particularmente quando o objetivo 
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é representar a diversidade genética de características com herança quantitativa. 

Jackson et al. (1999) argumentam que, para muitas coleções, mesmo os 10% sugerido por 

Brown (1989a), resultariam num tamanho da coleção nuclear muito maior que a coleção base de 

algumas espécies e que mesmo 3.000 acessos como sugerido para grandes coleções ainda 

inviabilizariam a avaliação com marcadores moleculares ou outras estratégias sofisticadas. Eles 

citam que o tamanho deveria ser variável e dependente da necessidade. 

Em adição aos aspectos genéticos descritos acima, um número de outras considerações 

guiará o curador quando da decisão do tamanho da coleção nuclear, ou seja, os recursos 

disponíveis, a disponibilidade de área, a necessidades dos usuários, etc.. Com isso, em alguns 

casos, é preferível ter uma pequena, mas bem utilizada coleção do que uma grande, mas 

raramente requisitada (VAN HINTUM et al., 2000). 

 

2.1.4.3 Estratégia de amostragem: amostra simples, com agrupamento ou estratificação dos 

acessos 

 

Uma vez decidido o tamanho da coleção nuclear o próximo passo é a escolha da 

estratégia de amostragem para identificar os acessos que serão incluídos na coleção. Duas 

estratégias de amostragem que têm sido discutidas são a amostragem ao acaso e a amostragem 

estratificada (BROWN, 1989a; HU; ZU; XU, 2000; SPAGNOLETTI-ZEULI; QUALSET, 1993). 

A amostragem aleatória simples permite que cada acesso na coleção tenha a mesma chance de ser 

incluído na coleção nuclear. Esta estratégia é fácil de ser executada e livre de viés. Spagnoletti-

Zeuli e Qualset (1993) sugerem utilizar a amostragem aleatória simples para montar a coleção 

nuclear, no caso da coleção base apresentar pouco ou nenhum dado de caracterização e avaliação. 

Na estratégia de amostragem estratificada ao acaso, a coleção é divida em grupos ou estratos não 

sobrepostos, seguidos pela amostragem aleatória simples dentro de cada grupo. Esta estratégia é 

favorecida quando a coleção pode ser agrupada por características ou categorias importantes 

como: espécies, subespécies, cultivares, regiões geográficas, número de cromossomos, grupos de 

maturação, resistência a doenças, tolerância a estresse e outras importantes características para o 

melhorista (BROWN, 1989b).  

Segundo Ershine e Muehlbauer (1991) se for possível dividir a coleção base, mesmo em 

dois grupos, uma melhor qualidade da coleção nuclear será esperada, principalmente quanto à 
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diversidade genética. Isto é justificado, uma vez que a diversidade genética não é distribuída ao 

acaso nas populações. Como um resultado dos processos de evolução natural, de domesticação e 

do melhoramento, a diversidade genética tem uma estrutura que pode geralmente ser resumida 

em um modelo hierárquico. Portanto, é de fundamental importância para o desenvolvimento de 

coleções nucleares, a aplicação de estratégias de amostragem que identifiquem e particionem o 

máximo possível da variação, realizando a separação dos acessos em grupos geneticamente 

divergentes, num processo de estratificação. A amostragem ao acaso estratificada é o 

procedimento recomendado pela maioria dos autores para aumentar a conservação dos alelos 

comuns localizados (ABADIE et al., 1999; BROWN, 1989a; BROWN, 1995; CROSSA; 

DELACY; TABA, 1995; CROSSA et al., 1994; FRANKEL; BROWN; BURDON, 1995; 

HARCH et al., 1995; SPAGNOLETTI ZEULI; QUALSET, 1995). 

Como sugerido por Brown (1989b), a estratificação da coleção base tem sido 

normalmente o primeiro passo para constituir a coleção nuclear. A estratificação deve ser 

realizada de modo a maximizar a variação entre grupos e minimizar a variação dentro de grupos. 

Com isso, espera-se que sejam formados grupos geneticamente distintos. Essa etapa é 

fundamental para o desenvolvimento de uma boa coleção nuclear (VAN HINTUN et al., 2000), 

sendo utilizada na maioria das coleções desenvolvidas. Segundo Johnson et al. (1999), a 

estratificação também pode ser utilizada para reduzir o volume de dados para a realização de 

análises estatísticas, pois algumas coleções possuem grande número de acessos, como é o caso da 

coleção de arroz do IRRI (International Rice Research Institute), que possui mais de 86.750 

acessos de espécies cultivadas e selvagens, dificultando em alguns casos até a utilização de 

alguns programas de computador. 

Para fazer a amostragem dos alelos da classe (iii), o procedimento recomendado pela 

maioria dos autores é a estratificação da coleção (BROWN, 1989a; BROWN, 1995; CROSSA; 

DELACY; TABA, 1995; CROSSA et al., 1994; HARCH et al., 1995; SPAGNOLETTI ZEULI; 

QUALSET, 1995). Tal recomendação fundamenta-se nas evidências de que a variabilidade 

genética de uma espécie não é aleatoriamente distribuída entre e dentre populações. Ela 

comumente apresenta uma estrutura que se organiza em níveis variados, associados às grandes 

descontinuidades geográficas, ecológicas e morfológicas da espécie. A representação dos alelos 

da classe (iii) – localizado e comum - na coleção nuclear é crucial, porque eles são responsáveis 

por caracteres que têm sido submetidos à seleção para adaptação e condições ambientais 
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especificas. Eles são particularmente importantes para o usuário de uma coleção de germoplasma 

porque respondem por caracteres de importância agronômica, como resistência a pragas e 

doenças e tolerância a fatores de estresse ambiental. Aqui, a questão pertinente é maximizar a 

representação dessa classe na coleção nuclear e, ao mesmo tempo, manter o número de acessos 

dentro de um limite razoável, estabelecido a partir da representação dos alelos da classe (ii) – 

amplamente disperso e raro. No âmbito de uma coleção de germoplasma, a identificação de uma 

estrutura para a variabilidade genética que ela representa é a chave mestra para ampliar as 

chances de, com pequenas amostras de acessos retirados dos estratos associados a essa estrutura, 

representar uma grande fração da variabilidade genética caracterizada pelos alelos da classe (iii). 

Geralmente, realizam-se procedimentos hierárquicos para a obtenção dos grupos. Podem 

ser usados dados de taxonomia, conhecimentos sobre domesticação, distribuição geográfica ou 

ecológica, história do melhoramento, caracteres neutros ou não-neutros e forma de utilização. O 

agrupamento pode ser feito para dados de passaporte, dividindo a coleção em pequenos grupos. 

Os grupos formados são, em seguida, divididos em subgrupos (VAN HINTUM, 1994). De modo 

geral, as primeiras divisões são baseadas em taxonomia, separando-se espécies selvagens de 

espécies cultivadas e dentro destes grupos realiza-se subdivisão em espécies e subespécies. 

Assim, uma estrutura hierárquica pode ser desenvolvida, formando uma “árvore de diversidade”. 

A estratificação termina quando não é mais possível a divisão em subgrupos. Isto pode acontecer 

por falta de informações disponíveis ou devido à obtenção de grupos homogêneos geneticamente. 

(KNUPFFER; VAN HINTUM, 1995). 

Análises climáticas, ecológicas e informações geográficas sobre as espécies, centros de 

diversidade genética podem ser utilizadas para identificar diferentes ambientes, além de 

identificar onde foram realizadas coletas excessivas e locais onde devem ser realizadas as futuras 

coletas.  

A estrutura da amostragem hierárquica adotada para desenvolver a coleção nuclear 

precisa ser razoável, com base em conhecimento prévio, levando a identificar a estrutura genética 

dentro do germoplasma, favorecendo o estabelecimento de estratégias de amostragem e de 

gerenciamento do germoplasma. 

Uma maneira alternativa para criar grupos de acessos similares é usar a análise 

multivariada (CROSSA; DELACY; TABA, 1995). Se estão disponíveis dados de marcadores 

genéticos, características agromorfológicas ou outras características, é possível construir um 
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dendrograma e agrupar os acessos, usando uma distância obtida por diferentes métodos de 

agrupamento, função discriminante ou análise dos componentes principais. Este procedimento 

pode ser usado junto com o procedimento descrito acima, como no caso da coleção nuclear de 

gergelim da China (ZHANG et al., 2000). Neste caso 14 grupos diferentes foram estabelecidos 

usando dados geográficos, tipo de variedade (moderna ou local) e dados de produção de zonas 

agroecológicas. Uma análise de agrupamento de 14 características agromorfológicas, foi então 

usada, com o procedimento de Ward para identificar os grupos finais para a formação da 

coleção. 

Brown e Spillane (1999) relataram que em 57 coleções nucleares foi usado algum critério 

para estratificar a coleção base em grupos e que a maioria dos curadores usou mais de um critério 

(BALFOURIER et al., 1999; BASIGALUP; BARNES; STUCKER, 1995; BROWN, 1989b; 

CORDEIRO et al., 1995; CROSSA; DELACY; TABA, 1995; DIWAN; McINTOSH; 

BAUCHAN, 1995; ERSKINE; MUEHLBAUER, 1991; GRENIER; BRAMEL-COX; HAMON, 

2001; HUAMAN; AGUILAR; ORTIZ, 1999; IGARTUA et al., 1998; ORTIZ; RUIZ-TAPIA; 

MUJICA-SANCHEZ, 1998; PRASADA RAO; RAMANATHA RAO, 1995; SKINNER et al., 

1999; SPAGNOLETTI ZEULI; QUALSET, 1993; TOHME et al., 1995; VAN HINTUM; 

BOTHMER; VISSER, 1995). Aproximadamente 95% das coleções desenvolvidas utilizaram a 

origem geográfica dos acessos para a formação de grupos, tendo como critérios adicionais para o 

agrupamento, caracteres morfológicos (77%), taxonomia (63%), zonas ambientais (34%) e 

marcadores genéticos (10%). 

Aspectos teóricos e práticos sobre a coleção nuclear foram amplamente discutidos por 

Frankel e Brown (1984) e Brown (1989a,b), os quais sugerem alternativas para a adequada 

estratificação dos acessos com base em características morfológicas e agronômicas. Crossa et al. 

(1994) consideraram como essencial na estratificação, o conhecimento do número ótimo de 

acessos para conservar a maioria dos alelos presentes na coleção e a utilização de critérios 

adequados para a distribuição dos acessos nos respectivos estratos. As análises multivariadas 

constituem-se em excelentes ferramentas para auxiliar na estratificação dessas coleções 

(BROWN, 1989a; DIWAN; McINTOSH; BAUCHAN, 1995; TABA; PINEDA; CROSSA, 

1994). Um dos problemas relatados por Bock (1985); Everitt (1979, 1980); Hartigan (1985), é 

que não existem métodos satisfatórios para determinar o número de agrupamentos em uma 

análise e que, dependendo do tamanho do grupo, não é possível a visualização do dendrograma 
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para a divisão de grupos. 

Métodos multivariados têm sido utilizados para caracterização, avaliação e classificação 

dos recursos genéticos de plantas quando um grande número de acessos é avaliado para várias 

características de importância agronômica e fisiológica (PEETERS; MARTINELLI, 1989). A 

utilização dos métodos multivariados sobre a variação morfológica em coleções de germoplasma 

é realidade em várias espécies. Exemplos entre cereais incluem: cevada (Hordeum vulgare L.) 

(CROSS, 1992); milheto (Eleusine coracana (L.) Gaertn.) (HUSSAINI; GOODMAN; 

TIMOTHY, 1977); milho (Zea mays L.) (ALIKA; AKENÓVA; FATOKUN, 1993), aveia (Avena 

sativa L. e A. byzantina C. Koch) (SOUZA; SORRELLS, 1991); arroz (Oryza sativa L.) 

(KANWAL et al., 1983); sorgo (PRASADA RAO; RAMANATHA RAO, 1995). A informação 

gerada pela analise multivariada pode ser usada para identificar grupos de acessos que tem 

características desejáveis para cruzamento, para estabelecer coleções nucleares e para investigar 

alguns aspectos da evolução da cultura (BROWN, 1991; PERRY; MCINTOSH, 1991; SOUZA; 

SORRELLS, 1991; PEETERS; MARTINELLI, 1989). 

A análise de agrupamento é uma alternativa razoável para analisar a variação fenotípica. 

Os critérios de agrupamento freqüentemente utilizados são o UPGMA (unweighted pair-group  

arithmetic average – DIWAN; McINTOSH; BAUCHAN, 1995) e a média de Ward 

(BASIGALUP; BARNES; STUCKER, 1995; CASLER, 1995). Porém, o UPGMA normalmente 

resulta em um alto coeficiente de correlação cofenético (SNEATH; SOKAL, 1973) e, 

conseqüentemente, em uma melhor representação da estrutura dos dados originais. 

Upadhyaya et al. (2001) desenvolveram uma coleção nuclear de amendoim para a Ásia, 

consistindo de 504 entradas a partir de 4.738 acessos de 21 países, usando descritores 

taxonômicos, geográficos e morfológicos, visando melhorar o uso dos recursos genéticos em 

programas de melhoramento da região. Dados de 15 descritores morfológicos foram usados para 

separar os acessos em agrupamentos usando o método de Ward.  

Trabalhando com valores genotípicos, Hu; Zhu e Xu (2000) e Li et al. (2004) construíram 

coleções nucleares de algodão e arroz, respectivamente. Para esse modelo, as estratégias de 

seleção apropriada da amostra e o método de agrupamentos foram essenciais para a construção da 

coleção nuclear baseada na predição de valores genotípicos com o intuito de manter o maior grau 

de diversidade genética da coleção base. Eles concluíram que as coleções nucleares amostradas 

utilizando a predição de valores genotípicos apresentam maior diversidade genética que aquelas 
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baseadas nos valores fenotípicos. 

Ayana e Bekele (1999) utilizaram a análise multivariada, incluindo componentes 

principais, as análises de agrupamento e de discriminação, para avaliar padrões de variação 

morfológica e agrupar 415 acessos de sorgo com base em 15 características quantitativas. 

 

2.1.4.4 Amostra estratificada ou número de acessos amostrados por grupo 

 

Se for escolher a amostragem estratificada, depois que os grupos forem definidos, uma 

etapa adicional no estabelecimento de uma coleção nuclear é determinar a proporção com que 

cada estrato (grupo) será nela representada. A seleção dos membros de cada grupo pode ser feita 

ao acaso, ou seguindo algum critério de representatividade do grupo (HAMON et al., 1995; 

MALOSETTI; ABADIE; GERMÁN, 2000). Nessa etapa, qualquer informação dada por algum 

parâmetro que quantifique a variabilidade genética dentro dos estratos deve ser considerada. 

Existem várias maneiras para decidir o número de entradas (acessos) que deveriam estar em cada 

grupo. Três processos têm sido utilizados: 1) o procedimento baseado no tamanho do grupo, que 

envolve a alocação de entradas de acordo com o número de acessos que ocorre dentro de cada 

grupo; 2) procedimento baseado na diversidade de marcas, utilizado quando os acessos são 

caracterizados com marcadores genéticos, e é possível comparar a diversidade genética entre e 

dentro dos grupos; 3) e o procedimento baseado no conhecimento de informações, onde o número 

de acesso por grupo é baseado nas informações conhecidas sobre os acessos e também utilizado 

para ajustar o número de acessos obtidos através de outro procedimento (VAN HINTUM et al., 

2000). 

O número de entradas baseado no número de acessos por grupo é freqüentemente um 

bom indicador da utilidade dos grupos ou da diversidade dentro deles (ou ambos). Os acessos 

podem ser escolhidos para a coleção com base na divisão do material em diferentes grupos. 

Embora estas estratégias sejam desenvolvidas fazer uso da variação genotípica (BROWN, 1989b; 

YONEZAWA; NOMURA; MORISHIMA, 1995), elas também podem ser usadas com 

agrupamentos resultantes da análise dos dados fenotípicos. Três alternativas têm sido sugeridas 

para a alocação utilizando este procedimento: a) tomar um número igual de acessos em cada 

estrato, denominada estratégia constante (C). Esta alternativa ignora o tamanho dos estratos, 

dando igual peso para todos os grupos e é útil quando alelos raros ocorrem em pequenos grupos 
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ou quando a variância é negativamente correlacionada com o tamanho do grupo; b) tomar em 

cada estrato um número de acessos proporcional ao seu tamanho, de modo que cada estrato seja 

representado na coleção nuclear proporcionalmente ao seu tamanho na coleção de base, 

denominada estratégia proporcional (P). Entretanto, esta estratégia tende a viesar grupos grandes, 

porque com o tamanho de grupo aumenta também a proporção dos acessos a serem incluídos na 

coleção nuclear. Frankel e Soulé (1981) argumentam que a estratégia P é mais eficiente que a 

estratégia C, visto que esta inclui mais alelos e freqüentemente tem menor variância; c) 

procurando combinar ambas as estratégias, Brown (1989b) propôs uma terceira alternativa, onde 

em cada estrato deve ser tomado um número de acessos proporcional ao logaritmo do número de 

acessos do estrato, reduzindo o viés do tamanho do grupo, que é chamada de estratégia 

logarítmica (L). O autor concluiu que a ultima alternativa é a melhor quando não se tem 

informações sobre parâmetros que quantifiquem a variabilidade genética em cada estrato. Diwan; 

McIntosh e Bauchan (1995) observaram que a alocação logarítmica acoplada ao método da 

diversidade relativa proposto por eles, que considera a diversidade morfológica dos diferentes 

estratos, mostrou-se melhore que a alocação proporcional. 

Comparações entre as estratégias de amostragem foram relatadas em diversos trabalhos 

(BROWN, 1989b; CORDEIRO et al., 1995; DIWAN; McINTOSH; BAUCHAN, 1995; 

ERSKINE; MUEHLBAUER, 1991; GALWEY, 1995; GRENIER; BRAMEL-COX; HAMON, 

2001; SPAGNOLETTI ZEULI; QUALSET, 1993; VAN HINTUM; BOTHMER; VISSER, 

1995). A principal conclusão retirada destes estudos foram que a melhor representação do padrão 

de variação presente na coleção base foi obtida com a amostragem proporcional. A amplitude da 

variação presente na coleção base foi maximizada quando as amostragens constante e logarítmica 

foram usadas. Nos estudos de simulação de Schoen e Brown (1993, 1995); Bataillon; David e 

Schoen (1996) e nas populações hipotéticas de Yonezawa; Nomura e Morishima (1995), a 

amostragem proporcional apareceu como a estratégia ótima, embora as diferenças entre ela e a 

logarítmica tenham sido pequenas. 

Diferenças na representação entre a coleção nuclear poderiam resultar de diferenças entre 

a estratificação da coleção base e de como a sua diversidade total foi particionada. A 

estratificação pode levar a tamanhos de grupos iguais ou desiguais. Quando o tamanho dos 

grupos é igual, os três procedimentos de amostragem provavelmente resultam em resultados 

iguais. Para tamanhos de grupos diferentes, Brown (1989b) reporta para a coleção nuclear de 
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Glycine tomentella, que quando variantes raras foram classificadas em pequenos grupos, então a 

estratégia constante amostrou o maior numero de tipos de alelos por loco. Contrariamente, se as 

variantes raras ocorreram em grupos grandes, a amostragem proporcional identificou a melhor 

coleção nuclear. Brown (1989b) conclui que a estratégia logarítmica foi a melhor para ambos os 

níveis de representação em amostrar as variantes raras. 

Em adição, para a coleção de mandioca do Brasil, onde as áreas de alta diversidade foram 

pobremente representadas na coleção total, a estratégia logarítmica foi recomendada 

(CORDEIRO et al., 1995). De uma maneira similar, a estratégia logarítmica foi a melhor 

amostragem de países subrepresentados em trigo duro (Triticum durum Desf)(SPAGNOLETTI 

ZEULI; QUALSET, 1993). A estratégia logarítmica parece reduzir o peso dado a grandes grupos, 

os quais provavelmente têm alto nível de redundância genética. Também, isto pode ser usado 

para aumentar a probabilidade de amostragem de alelos raros que conferem uma adaptação ampla 

ou localizada. 

A estratégia desenvolvida por Yonezawa; Nomura e Morishima (1995) de escolher um 

número de acessos por agrupamento em função da diversidade genética dentro do grupo, resultou 

numa melhor representação dos acessos da coleção base na coleção nuclear. O número de acessos 

escolhidos com base no tamanho do agrupamento foi o segundo melhor (VAN HINTUM; 

BOTHMER; VISSER, 1995; YONEZAWA; NOMURA; MORISHIMA, 1995). 

Procedimentos subjetivos, com base em conhecimentos informais, também podem ser 

utilizados para determinar o número de acessos que cada grupo contribuirá e podem também ser 

usados para ajustar o número obtido por outros procedimentos. 

As análises multivariadas também são utilizadas para determinar o número de acessos 

amostrados em cada estrato. Entretanto, foram utilizadas em menos de 10% das coleções 

nucleares desenvolvidas (BROWN; SPILLANE, 1999) e isso se deve, principalmente, à falta de 

dados. 

 

2.1.4.5 Seleção dos acessos de cada grupo a serem incluídos na coleção nuclear 

 

O passo final no estabelecimento da coleção nuclear é a seleção dos acessos que irão 

compor a coleção. Neste ponto do procedimento a coleção é dividida em muitos grupos pequenos 

com número de acessos similares e então é decidido o número de entradas a ser escolhido em 
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cada grupo. As entradas selecionadas devem ser aquelas que melhor representam cada grupo e 

que melhor servem aos propósitos e a função da coleção. Este critério de seleção não deve ser 

somente com base na diversidade genética do grupo, mas também com respeito a outras 

considerações, tais como: a qualidade da documentação das entradas, a disponibilidade de 

sementes ou genótipos parentais de programas de melhoramento, etc.. Vários critérios podem ser 

utilizados, desde uma escolha mais ou menos ao acaso até aquela baseada em algum 

procedimento sistemático ou analítico.  

De acordo com o trabalho de Hamon et al. (1995), a seleção dos indivíduos para a coleção 

nuclear em cada estrato deve ser feita sistematicamente, seguindo um critério quantitativo de 

representatividade do estrato ou ainda utilizar a experiência dos curadores e/ou melhoristas nesta 

seleção. Há referências de que este último critério tem funcionado adequadamente 

(BASIGALUP; BARNES; STUCKER, 1995; MALOSETTI; ABADIE; GERMÁN, 2000). 

Apenas quando não se dispõe de informações que permitam a escolha dos acessos para 

representar um dado estrato é que o critério aleatório será usado. 

O método usado pode diferir entre grupos, desde que haja disponibilidade de informação 

que possa ser utilizada para distinguir. Quando a escolha é entre cultivares bem conhecidas em 

um grupo, uma decisão informal pode ser feita com base nas informações disponíveis (VAN 

HINTUM et al., 2000). Porém, quando a escolha é entre acessos de um grupo contendo materiais 

silvestres de uma mesma região, e não se tem dados adicionais, somente procedimentos aleatórios 

podem ser utilizados. 

Quando se têm dados adicionais sobre os acessos de um grupo, como marcas, dados de 

caracterização e avaliação, podem-se realizar análises multivariadas, como, por exemplo, análises 

de componentes principais ou de agrupamento. Se informações da genealogia de certos grupos 

são conhecidas, essas informações podem ser utilizadas para maximizar a diversidade de entradas 

evitando acessos com parentais comuns (VAN HINTUM; HAALMAN, 1994). 

Um procedimento formal para selecionar as entradas foi desenvolvido por Noirot; 

Hammon e Anthony (1996). Este método (Principal Component Scoring) maximiza a 

amostragem da diversidade de um grupo de acessos selecionados usando dados quantitativos e de 

análise dos componentes principais e pode ser usado para selecionar acessos dentro de qualquer 

grupo identificado. 
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2.1.4.6 Validação da coleção nuclear 

Uma vez estabelecida a coleção nuclear, é importante avaliar a sua adequação, ou seja, 

avaliar a sua representatividade e o seu grau de repetitividade. Este processo de validar a coleção 

nuclear usualmente envolve compará-la com a coleção original da qual foi desenvolvida. A 

comparação entre a coleção nuclear e a coleção base pode ser conduzida usando características 

envolvidas no estabelecimento da coleção ou características que não foram levadas em 

consideração. Geralmente, ambos os tipos de comparação são desejáveis para a validação 

(ORTIZ et al., 1999; VAN HINTUM et al., 2000). Em ordem para avaliar o sucesso da escolha 

do método e o nível de representação da coleção nuclear, é necessário usar um ou mais métodos 

de validação.  

Segundo Galwey (1995), confirmar se a coleção nuclear representa o domínio da 

população original, isto é, realizar a validação da coleção nuclear, é um problema difícil. Existem 

vários critérios para avaliar a representatividade de uma coleção nuclear. A comparação de 

médias e variâncias entre a coleção nuclear e a coleção total é um procedimento muito utilizado.  

Para Van Hintum et al. (2000), uma avaliação preliminar pode ser feita por comparações 

de médias, amplitudes, freqüências e variâncias para caracteres específicos entre os diferentes 

grupos da coleção nuclear e a coleção base. Espera-se que os intervalos permaneçam similares 

enquanto que as médias movam-se em direção à mediana e as variâncias aumentem na coleção, 

comparado com a coleção base. Segundo este mesmo autor, a comparação entre a coleção nuclear 

e a coleção base, utilizando marcadores moleculares é impraticável e desnecessária. 

Um erro muito freqüente, no processo de validação, é usar somente a variância 

(CHARMET; BALFOURIER, 1995; RADOVIC; JELOVAC, 1994) ou a média de características  

quantitativas como uma medida de validação. Isto se baseia na hipótese de que a variância ou a 

média da coleção nuclear deveriam ser o mais próximo possível daquelas da coleção base. Desde 

que a coleção nuclear deveria capturar a maior quantidade de alelos possíveis, incluindo os 

extremos, espera-se que a distribuição das características quantitativas seja diferente e mais 

uniforme que na coleção base. Isto aumentará a variância e poderá mudar a média. Por esta razão 

a amplitude das características quantitativas é o melhor critério para avaliar a qualidade da 

coleção nuclear (HOLBROOK; ANDERSON; PITTMAN, 1993), indicando se todos os extremos 

estão representados (HOLBROOK, 1999). Outra possibilidade é a comparação da distribuição de 

uma característica agronômica importante na coleção base e na coleção nuclear (HOLBROOK; 
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ANDERSON, 1995).  

Segundo Diwan; McIntosh e Bauchan (1995), Hu; Zhu e Xu (2000) uma coleção deve ser 

considerada aceitável (representativa da coleção base) se não mais que 20% dos caracteres têm 

médias diferentes (significante a 5%) entre a coleção nuclear e a coleção base e se o índice médio 

da variância retida pela coleção nuclear não é menor que 80%. Isto estaria de acordo com a 

metodologia de amostragem proposto por Frankel e Brown (1989). Diwan; McIntosh e Bauchan 

(1995) acharam que a melhor estratégia para compor a coleção nuclear para as espécies anuais de 

alfafa reteve em média entre 74% e 81% das amplitudes das variáveis. Para Malosetti e Abadie 

(2001), a média de retenção das amplitudes observadas na coleção de milho selecionada foi de 

91% , confirmando que a coleção nuclear representa eficientemente a variação para as 

características da coleção de milho do Uruguai. 

Skinner et al. (1999) utilizaram a amplitude das características para avaliar a 

representatividade de uma coleção nuclear, obtendo grandes desvios padrões das características 

na coleção nuclear em relação à coleção total, o que seria esperado devido a amostragem dos 

extremos. 

Balfourier et al. (1999) utilizaram a capacidade de restaurar a estrutura geográfica ou 

espacial da coleção inicial, a capacidade de capturar a variabilidade fenotípica mensurada pelo 

índice de diversidade de Shannon e o seu efeito sobre a conservação de alelos neutros através de 

analises com isoenzimas, como processo de validação da coleção nuclear.  

Os resultados do processo de validação darão subsídios para a manutenção mais racional 

do banco de germoplasma, produzindo coleções nucleares que contenham o máximo de 

variabilidade genética dentro de um grupo de acessos o menor possível. Também dará subsídios 

para a escolha de genitores para cruzamentos, uma das fases mais importantes dos programas de 

melhoramento, onde as combinações híbridas preferenciais seriam aquelas entre genótipos mais 

divergentes que devem produzir as maiores variâncias genéticas para as características de 

interesse, mas sem reduzir muito as médias. 
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2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Definição do domínio da coleção nuclear – Espécie representada 

 

O domínio de uma coleção nuclear é definido como o material que será representado na 

coleção. A espécie utilizada para desenvolver a coleção nuclear foi a Glycine max, e para isso 

foram utilizados os acessos pertencentes à Subcoleção de Glycine max, mantida pelo 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United States Department of Agriculture – 

USDA), localizado em Urbana, Illinois, EUA. 

A Subcoleção de Glycine max faz parte da Coleção Base de soja dos Estados Unidos, que 

é constituída de 20.809 acessos distribuídos em cinco sub-coleções, da seguinte forma:  

 

Sub-coleção Glycine max  16.981 acessos  

Sub-coleção Glycine soja  1.116 acessos 

Sub-coleção de espécies perenes  919 acessos 

Sub-coleção de cultivares domésticos  
 Cultivares velhas  208 acessos 
 Cultivares modernas  509 acessos 
 Cultivares privadas  60 acessos 

Sub-coleção de estoques genéticos  
 Isolinhas  640 acessos 
 Tipos genéticos  195 acessos 
 Linhagens melhoradas  181 acessos 

 

2.2.2 Tabulação de dados 

 

A tabulação dos dados é o primeiro passo para se familiarizar com o tipo e a quantidade 

disponível de variação no banco de gemoplasma. Este passo de estruturação dos dados 

proporciona uma visão do quão completo eles estão, quantos e quais tipos de dados podem ser 

usados, e como os vários tipos de informações devem ser combinados (KRESOVISH; SZEWC-

MCFADDEN; BLIED, 1995). A estratégia de organizar os dados de passaporte, caracterização e, 

em alguns casos, dados de avaliação, tem como objetivo realizar uma posterior classificação 

hierárquica dos acessos em grupos (HAMON et al., 1995).  

Foram reunidas todas as informações disponíveis sobre os 16.981 acessos da Subcoleção 
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de Germoplasma de Glycine max, sendo considerados os dados de passaporte e dados de 

caracterização e avaliação. Os dados de passaporte, incluindo código dos acessos, a identificação 

taxonômica, a identificação do país de origem e do Estado da Federação em que cada acesso foi 

coletado, e a classificação dos mesmos quanto à região em que se realizou a avaliação de campo 

foram obtidos do sistema “Gemplasm Resources Information Network” (GRIN) através do site 

<http://www.ars-grin.gov>. Após a identificação dos dados de passaporte foi verificado o número 

de características disponíveis para cada acesso.  

As avaliações dos descritores, dados de caracterização e avaliação dos acessos utilizados, 

foram conduzidas no período compreendido entre 1963 a 2005, em vários locais, de acordo com 

o grupo de maturação e também podem ser acessados no GRIN. Normalmente, os acessos dos 

grupos de maturação 000, 00, 0 e I são caracterizados e avaliados no Estado de Minnesota; os 

acessos dos grupos de maturação I, II, III e IV são caracterizados e avaliados no Estado de 

Illinois, os acessos dos grupos de maturação V, VI, VII e VIII são caracterizados e avaliados no 

Estado do Mississipi; e os acessos dos grupos de maturação IX e X são caracterizados e avaliados 

no Território de Porto Rico. Os valores numéricos dos dados, de cada acesso incluído no GRIN, 

são médias de observações de dois a três anos, provenientes de ensaios com uma ou duas 

repetições por ano, avaliados em parcelas com 4 fileiras com 3,6 metros de comprimento, 

espaçadas de 0,76 metro. Este valores foram considerados para descrever a diversidade total. 

Os dados foram divididos em dois arquivos de acordo com os tipos de mensurações das 

características: 

Características qualitativas 

1) Cor da flor: 7 classes (ver anexo). 

2) Cor da vagem: 05 classes (ver anexo). 

3) Cor do tegumento: 17 classes (ver anexo). 

4) Cor do hilo: 24 classes (ver anexo). 

5) Cor da pubescência: 5 classes (ver anexo). 

6) Forma da pubescência: 7 classes (ver anexo). 

7) Densidade da pubescência: 6 classes (ver anexo). 

8) Brilho da semente: 5 classes (ver anexo). 

9) Hábito de crescimento: 3 classes (ver anexo). 

10) Grupo de maturação: 12 classes (ver anexo). 
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11) Origem: 40 classes  

Características Quantitativas 

12) Dias para o florescimento (DF, dias): número de dias da emergência das plantas ao 

florescimento, quando 50% das plantas da parcela apresentavam pelo menos uma flor. 

13) Dias para a maturação fisiológica (DMAT, dias): numero de dias da emergência das plantas 

à maturação fisiológica, caracterizada por 95% das vagens apresentaram coloração amarela.   

14) Altura de planta (ALT, cm): medida em centímetros na maturação fisiológica, do nível do 

solo à ponta do caule. 

15) Acamamento (ACA): notas de 1(ereto) a 5 (prostrado)  

16) Terminação do caule (TC): notas de 1 (muito determinado) a 5 (muito indeterminado) 

17) Deiscência de vagem na maturação (DVM): notas atribuídas à deiscência de vagem (número 

de vagens abertas) medidas na maturação, com escala de nota variando de 1 (sem 

deiscência), 2 = 1 a 10% de vagens abertas, 3 = 10 a 25% de vagens abertas, 4 = 25 a 50% 

de vagens abertas, e 5 = >50% de vagens abertas. 

18) Deiscência de vagem tardia (DVT): notas atribuídas à deiscência de vagem medidas duas 

semanas após a maturação, com escala de nota variando de 1 (sem deiscência), 2 = 1 a 10% 

de vagens abertas, 3 = 10 a 25% de vagens abertas, 4 = 25 a 50% de vagens abertas, e 5 = 

>50% de vagens abertas. 

19) Qualidade de semente (QS): notas de 1 (boa qualidade de semente) a 5(baixa qualidade de 

semente), considerando enrugamento, defeitos no tegumento e esverdeamento e doenças. 

20) Mosqueamento (MOT): nota baseada na percentagem de tegumentos com manchas escuras 

onde 1 = sem manchas, 2 = 1 a 10% de manchas, 3 = 10 a 25% de manchas, 4 =25 a 50% de 

manchas, 5 = >50% de manchas. Acessos com tegumento escuro receberam o símbolo (--), 

indicando que a avaliação não foi possível. 

21) Peso de 100 sementes (P100, em gramas). 

22) Produção (PRO, kg/ha): rendimento em kilogramas por hectare corrigido para 13% de 

umidade.  

23) Teor de proteína (PTR,%): percentagem do peso seco de semente. 

24) Teor de óleo (OL, %): percentagem do peso seco de semente. 

25) Teor de ácido graxo palmítico (PAL, %): percentagem do total de ácidos graxos. 

26) Teor de ácido graxo esteárico (EST, %): percentagem do total de ácidos graxos. 
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27) Teor de ácido graxo oléico (OLC, %): percentagem do total de ácidos graxos. 

28) Teor de ácido graxo linoléico (LIN, %): percentagem do total de ácidos graxos. 

29) Teor de ácido graxo linolênico (LIL, %): percentagem do total de ácidos graxos. 

Os dados nos arquivos foram dispostos de tal maneira que cada linha representou um 

acesso e cada coluna representou uma determinada característica a ser analisada. Os valores não 

observados (perdidos) foram codificados de forma especial, para serem identificados nos cálculos 

estatísticos. Para todas as características acima, um dado perdido foi denotado com o valor -9, 

para poder ser utilizado no programa computacional GENES (CRUZ, 2006). Dos 16.981 acesso, 

1.423 não apresentaram dados de avaliação e não foram utilizados para a construção da coleção 

nuclear. 

No arquivo contendo os dados qualitativos, estes foram transformados em dados binários, 

codificadas em zeros e uns, produzindo um arquivo de dados com 15.558 linhas e 131 colunas. 

As 131 colunas foram o resultado da somatória do número de classes de cada caracteristica 

qualitativa. Nem todas as classes contidas no anexo 1 para as caracteristicas qualitativas foram 

utilizadas nessa análise, uma vez que não foi utilizada toda a coleção base. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa computacional GENES 

(CRUZ, 2006), no qual foram desenvolvidos todos os procedimentos genéticos-estatísticos 

necessários para a obtenção da coleção nuclear de soja, através da opção Coleção Nuclear. 

 

2.2.3 Escolha do tamanho da amostra e da representatividade 

 

Um número de 1.600 acessos foi considerado como um tamanho adequado para ser 

manejado pelos curadores a baixo custo relativo. Este número representa 10,28% dos acessos da 

subcoleção utilizada (15.558 acessos) e fica dentro do recomendado por Brown (1989a), que 

fundamentado na teoria dos alelos neutros e oferece uma referência para um tamanho mínimo 

básico de uma coleção nuclear. 

 

2.2.4 Agrupamento ou estratificação dos acessos 

 

Para selecionar os acessos que foram incluídos na coleção nuclear, primeiramente foram 

utilizadas duas estratégias de amostragem: a amostragem ao acaso e a amostragem estratificada 
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(BROWN, 1989a; HU; ZHU; XU, 2000; SPAGNOLETTI-ZEULI; QUALSET, 1993). Na 

amostragem aleatória simples não houve estratificação dos acessos. Os acessos foram mantidos 

em um único grupo, composto pelo total de acessos da coleção base e uma amostra de 1.600 

acessos foi obtida. 

O primeiro passo da estratificação da coleção base foi a classificação dos dados de 

passaporte dos acessos, referentes a país de origem, em grupos maiores para conseguir a maior 

representação das regiões geográficas, conforme a Tabela 1. Algumas regiões geográficas 

consideradas referem-se a continentes (África, Américas, Sul da Ásia e Europa) enquanto outras 

referem-se a países (China, Coréia do Norte, Coréia do Sul, Rússia, etc). Essas divisões foram 

necessárias para uma posterior divisão quanto aos centros de diversidade. 

 

Tabela 1 - Dados de passaporte referentes a país de origem, agrupados em regiões geográficas 
 

Região Geográfica País de Origem 

África África do Sul, Argélia, Angola, Camarões, República Central da África, 
Quênia, Libéria, Marrocos, Moçambique, Nigéria, Sudão,  Uganda, Zaire, 
Zâmbia, Zimbábue.  

Américas Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, México, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela.  

Ásia Afeganistão, Butão, Irã, Israel, Cazaquistão, Kyrgyzstan, Malásia, 
Mongólia, Myanmar, Nepal, Paquistão, Papua Nova Guiné, Filipinas, 
Sirilanka, Tailândia, Turquia, Turcomenistão, Uzbequistão. 

China – Região Nordeste Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Nei Monggol  

China – Região Huanghe-Huaihe-Haihe 
Anhui, Gansu, Hebei, Henan, Jiangsu, Ningxia, Pequin, Shaanxi, 
Shandong, Shanxi, Tianjin,  

China – Região Sul 
Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hubei, Hunan, Jiangxi, 
Shanghai, Sichuan, Taiwan, Yunnan, Zhejiang  

China – sem identificação de província sem identificação de província 

Coréia do Norte Coréia do Norte, Coréia desconhecida 

Coréia do Sul Coréia do Sul 

Europa Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovinia, Bulgária, Croácia, República 
Tcheca, Dinamarca, Leste Europeu, França, Geórgia, Alemanha, Hungria, 
Irlanda, Itália, Iugoslávia, Letônia, Lituânia, Moldova, Holanda, Polônia, 
Portugal, Romênia, Suíça, Suécia, Ucrânia, Reino Unido 

Índia Austrália, Índia  

Indonésia Indonésia 

Japão Japão 

Rússia Federação Russa  

Vietnã Vietnã do Norte, Vietnã do Sul 

Desconhecida Desconhecida 

 



 54 

Na estratégia de amostragem estratificada ao acaso, os acessos de soja foram divididos, 

primeiramente, em grupos quanto ao centro de diversidade e, posteriormente, em subgrupos 

quanto ao grupo de maturação, resultando em estratos não sobrepostos. 

O primeiro critério para a classificação hierárquica dos acessos foi a classificação dos 

centros de diversidade genética. Para a soja, os centros de diversidade genética são considerados 

importantes fontes de variabilidade genética. Os acessos foram reunidos em quatro grandes 

grupos: o primeiro composto pela China (centro de diversidade primário), o segundo composto 

pelas Coréias e Japão (centro de diversidade secundário); o terceiro composto pelos outros países 

do Sul da Ásia (Ásia, Índia, Indonésia e Vietnã) e Rússia (centro de diversidade terciário); e o 

quarto composto por todos os países não pertencentes à Ásia, onde o cultivo da soja é recente, em 

relação aos dados milenares dos outros grupos (África, Américas, Europa e origem 

desconhecida). Este agrupamento foi baseado em vários estudos realizados por diversos autores, 

que comparam a origem geográfica dos acessos de soja, bem como a distância genética entre eles, 

o que ressalta a importância deste critério (GRIFFIN; PALMER, 1995; HYMOWITZ; 

KAIZUMA, 1981; LI; NELSON, 2001; PERRY; McINTOSH, 1991). A consistência dos 

resultados fornece uma forte evidencia de que os acessos do Japão e da Coréia do Sul são 

geneticamente similares e são distintos dos acessos da China. Estes estudos indicam também que 

o conjunto gênico da soja do Japão e da Coréia do Sul foi provavelmente derivado de poucas 

introduções da China. Com base nestes resultados, Japão e Coréia do Sul são fontes secundarias 

de gemoplasma de soja distintas do pool gênico da China. Também mostram que os acessos de 

germoplasma de varias regiões da Ásia foram categorizadas em 4 grupos: Coréia e Japão, China e 

leste da Rússia, Sudeste da Ásia, e Centro Sul da Ásia. De acordo com os trabalhos de Griffin e 

Palmer (1995); Li e Nelson (2001); Perry e McIntosh (1991), dentro da China a diversidade dos 

grupos formados geralmente refletem a origem geográfica dos acessos. No trabalho Li e Nelson 

(2001) o grau da variação genética revelado por RAPDs dentro da China foi mais extenso do que 

dentro do Japão e da Coréia dos Sul. Isto levou a dividir os acessos da China em 4 subgrupos, de 

acordo com a origem provincial dos acessos. O primeiro subgrupo foi composto pelos acessos 

provindos da região Nordeste da China; o segundo composto pelos acessos da região Huanghe – 

Huaihe – Haihe; o terceiro grupo pelos acessos da região Sul da China; e o quarto grupo foi 

formado pelos acessos com dados sem indicação de província. 

Posteriormente, dentro de cada grupo formado (agrupamento através do centro de 
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diversidade genética), os acessos foram estratificados em relação ao grupo de maturação, uma 

vez que a soja é sensível à mudança no comprimento do dia e da temperatura, contribuindo para 

que a resposta ao fotoperíodo seja outro componente de destaque na adaptação geográfica. 

(CARLSON; LERSTEN, 1987). É postulado que o germoplasma é mais adaptado para mover de 

leste para oeste, entre latitudes similares, do que do norte para o sul (diferentes latitudes), 

podendo levar a um isolamento regional dentro de um país ou região (HYMOWITZ; KAIZUMA, 

1981). A resposta ao fotoperíodo é importante na avaliação da maioria das características 

quantitativas, visto que a resposta ao fotoperíodo tem grande efeito pleiotrópico, especialmente 

para altura de planta e produção de grãos. Diante dessa sensibilidade a comparação dos acessos 

foi realizada somente dentro dos mesmos subgrupos de maturação. 

Deste modo para minimizar os efeitos desta fonte de viés nas estimativas da diversidade 

fenotípica, um segundo critério na classificação hierárquica foi adotado para dividir os grupos em 

subgrupos de acordo com a maturação. Dentro de cada centro de origem os acessos foram 

estratificados em relação ao grupo de maturação. Foram considerados 12 grupos de maturação de 

acordo com a resposta da soja ao fotoperíodo (grupos 000, 00, 0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e 

IX). O grupo de maturação X não foi considerado por não haver nenhum acesso caracterizado no 

Banco de gemoplasma de Soja do USDA. 

 

2.2.5 Número de entradas (acessos) por grupo e escolha dos acessos 

 

A intensidade de amostragem para todas as estratégias foi de 10,28%, resultando em 

1.600 acessos para cada coleção base obtida. 

A primeira amostra de 1.600 acessos foi obtida pela seleção ao acaso (amostra aleatória) 

sem levar em consideração os grupos obtidos pela estratificação da coleção base. 

As outras quatro amostragens foram realizadas sobre os grupos definidos estabelecendo-

se a proporção com que cada estrato (grupo) seria nela representada, e então, selecionando-se os 

acessos em cada grupo. As quatro diferentes coleções nucleares foram obtidas baseadas na 

combinação de dois procedimentos para a escolha do numero de acessos em cada grupo e de dois 

procedimentos para a escolha dos acessos em cada grupo.  

As duas estratégias de escolha do numero de acessos amostrados por grupos foram 

usadas: a) a estratégia proporcional (P) onde o peso de cada grupo na coleção foi proporcional ao 
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tamanho do grupo; b) estratégia logarítmica (L) onde o numero de acessos para amostrar cada 

grupo foi proporcional ao logarítmico do tamanho do grupo. Uma vez que o numero de acessos a 

ser amostrado de cada grupo foi definido, duas diferentes metodologias de escolha dos acessos 

dentro de cada grupo foram seguidas: a) seleção ao acaso dentro dos grupos, b) seleção baseada 

na analise multivariada utilizando o método de Tocher invertido. 

Para os grupos onde o número de acessos foi menor que 10 (<10), pelo menos um acesso 

foi escolhido para ser incluído na coleção nuclear, tanto nas estratégias envolvendo o número de 

acessos escolhido com base no logarítmico do tamanho do grupo (estratégia L) quanto com base 

na proporção do tamanho do grupo (estratégia P), ocasionando numa amostragem, nestes grupos, 

superior aos 10,28% pré-estabelecido. 

Em resumo, as cinco estratégias de amostragem utilizadas foram: 

a) Aleatória (A): nesta estratégia não foi considerada a estratificação quanto ao centro de origem 

e grupo de maturação, realizando-se a amostragem dos acessos através do procedimento de 

geração de números aleatórios. 

b) Proporcional (P): quantidade de acessos amostrados proporcional ao tamanho do estrato e 

amostragem aleatória dos acessos nos estratos. 

c) Logarítmica (L): quantidade de acessos amostrados proporcional ao logaritmo dos acessos 

dentro de cada estrato e amostragem aleatória dos acessos nos estrato. 

d) Proporcional Multivariada (PMV): quantidade de acessos amostrados proporcional ao 

tamanho do estrato e amostragem de acordo com o teste de Tocher. 

e) Logarítmica Multivariada (LMV): quantidade de acessos amostrados proporcional ao 

logaritmo dos acessos dentro de cada estrato e amostragem de acordo com o teste de Tocher. 

Nas estratégias onde se utilizou a análise Multivariada para a escolha dos acessos, foram 

realizadas as seguintes análises em cada estrato: 

a) Distância calculada através do coeficiente de coincidência simples: este cálculo foi utilizado 

para calcular a distância genética utilizando-se as características qualitativas. A partir destes 

valores foi calculado um índice de coincidência simples considerando as particularidades do 

numero de informações por característica. Os cálculos foram realizados com o programa 

GENES (CRUZ, 2006), usando o seguinte coeficiente de dissimilaridade: 
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em que: 

dii’= distância associada ao coeficiente de coincidência simples entre os indivíduos i e i’; 

t =  número de características analisadas (t=11); 

in = número de informações dentro da i-ésima característica ( in  varia de característica para 

característica); 

bi e ci número de discordância, tipo 1-0 e 0-1, respectivamente, dentro de cada característica. 

Com este índice foi gerada uma matriz de distância qualitativa para cada grupo. 

b) Distância euclidiana média estandardizada: esta foi utilizada para calcular a distância genética 

das características quantitativas. Como as características utilizadas neste estudo são 

quantificadas em diferentes medidas (peso, comprimento, percentagens, etc.), e a escala afeta 

o valor obtido, para o cálculo das distâncias foram utilizados os valores estandardizados 

(CRUZ, 2006), isto é: 

j

jij
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s

YY
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−
=  

em que:  

yij = valor estandardizado da observação no i-ésimo acesso para j-ésima característica; 

Yij = valor da observação no i-ésimo acesso para  j-ésima característica; 

jY = média da j-ésima característica; 

js = desvio padrão associado à j-ésima característica. 

Essa estandardização faz com que os dados das 18 características possuam média igual a 

zero e variância igual a um.  

Os cálculos das ditancias euclidianas média foram realizados através do programa 

GENES (CRUZ, 2006), utilizando a formula: 
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em que: 

dii’= distância euclidiana média estandardizada entre os indivíduos i e i’; 

v = o número de características estudadas; 

ijy = valor estandardizado da observação no i-ésimo acesso para j-ésima característica; 

(2) 

(3) 
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jiy ' = valor estandardizado da observação no i’-ésimo acesso para j-ésima característica. 

Com este índice foi gerada a matriz de distância quantitativa para cada grupo. 

c) Calculo da matriz de distância total: esta matriz de distância total é a soma da matriz de 

distância de coincidência simples e a matriz de distância euclidiana média estandardizada. 

Para o cálculo da matriz de distância total foram estandardizados os valores de distância para 

cada matriz, dividindo-se o valor pelo desvio padrão das distâncias. Isso foi necessário uma 

vez que amplitude dos valores das distancias diferem nas duas matrizes. Na matriz de 

distância calculada através do coeficiente de coincidência simples os valores ficam entre 0 e 1, 

enquanto que na matriz distância euclidiana média estandardizada os valores variam entre 0 e 

+∞. Após a estandardização os valores correspondentes das duas matrizes foram somados, 

obtendo o valor da matriz total. Os cálculos foram realizados utilizando o programa GENES 

(CRUZ, 2006). 

d) Método de agrupamento de Tocher: este método utiliza o cálculo de Tocher para 

dissimilaridade. Para este calculo utilizou-se os dados de dissimilaridade presente em cada 

matriz de distância total. Neste caso encontrou-se na matriz de distância total o valor máximo 

de distância (dmax). Este valor foi convertido em valor de similaridade fazendo-se 100–

(100xd/dmax), onde d é o valor de dissimilaridade da matriz de distância total entre os 

indivíduos i e i’. Assim, a distância máxima ficou sendo igual à zero. Nos casos onde houve 

uma distância mínima igual a zero, esta foi convertida em 100%. Como a matriz de 

dissimilaridade passou a ser de similaridade, o agrupamento sai invertido, ou seja, ao se 

realizar o agrupamento por essa metodologia, foram agrupados os genótipos mais divergentes. 

Os grupos foram estabelecidos considerando que o valor médio dentro de grupo é inferior ao 

valor médio entre grupos. Esta metodologia foi criada para maximizar a diversidade e evitar 

redundâncias e duplicações (CRUZ, 2006). 

e) Análise de dispersão gráfica: foram obtidos a partir da dispersão gráfica das distâncias 

utilizando a técnica de escala multidimencional. Os acessos mais divergentes de acordo com o 

método de otimização de Tocher foram plotados nestes gráficos, sendo possível utilizar as 

duas metodologias de forma combinada. Desta forma foram amostrados os acessos mais 

divergentes dentro de cada estrato. 
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2.2.6 Validação da coleção nuclear  

 

O processo de validação da coleção nuclear envolveu compará-la com a coleção original 

da qual foi desenvolvida, analisando as características estudadas para determinar se coleção 

nuclear representa a coleção base. 

Foram realizadas comparações entre a coleção base e as cinco coleções nucleares 

desenvolvidas levando em consideração, para cada característica quantitativa, as alterações nas 

distribuições de freqüências dos acessos em decorrência da amostragem, nas médias e nas 

variâncias das características, nas correlações entre as características, e também no índice de 

retenção de variabilidade. 

 

2.2.6.1 Comparação das distribuições 

 

O teste de χ2 foi utilizado para verificar se as freqüências das características nos acessos 

em cada estrato da coleção nuclear mantiveram-se semelhantes à freqüência da coleção base e, 

também, para verificar a homogeneidade da distribuição de freqüências das características entre a 

coleção base e a coleção nuclear, comparando cada uma das cinco estratégias com a coleção base 

ajustada para um número de acessos de 1.600, isto é: 
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em que  

Ei e Oi   são os números de observações esperado e observado de cada classe, respectivamente. 

As classes na coleção base, que apresentaram números de observações esperado menor do 

que cinco, foram reunidas nas classes adjacentes (GOMES, 1982), mantendo-se o mesmo numero 

de classes entre a coleção base (valores esperados) e a coleção nuclear (valores observados). Se o 

valor calculado do χ2 for maior ou igual ao χ2 tabelado com (k - 1) graus de liberdade, rejeita-se a 

hipótese de nulidade Ho (ou seja, a hipótese de que os dados possuem a mesma distribuição de 

freqüência), a um nível α de probabilidade. 

 

 

(4) 



 60 

2.2.6.2 Comparações das medidas de assimetria  

 

Denomina-se assimetria o grau de afastamento da simetria de uma distribuição de dados. 

Em uma distribuição simétrica, tem-se igualdade dos valores da média, mediana e moda. 

Entretanto, se numa distribuição ocorrer: 

< Md < Mo: existirão mais valores na amostra de dados maiores do que a média, tendo a curva da 

distribuição uma cauda mais longa em relação aos valores menores do que a média, ou seja, a 

distribuição é assimétrica negativa. 

X  > Md > Mo: existirão mais valores na amostra de dados menores do que a média, tendo a 

curva da distribuição uma cauda mais longa em relação aos valores maiores do que a média, ou 

seja, a distribuição é assimétrica positiva. 

A estimativa do coeficiente de assimetria ( 1g
∧

) de uma variável X é dada por 

(SNEDECOR; COCHRAN, 1980): 
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em que: 

1g
∧

=  estimativa do coeficiente de assimetria; 

Xi= valor da observação da i-ésima característica;  

iX  = média da i-ésima característica;  

s(X)=  desvio padrão associado à i-ésima característica. 

Se o resultado for zero, a distribuição é simétrica, se o resultado for negativo, a 

distribuição é assimétrica negativa (inclinada para a esquerda) e se o resultado for positivo, a 

distribuição é assimétrica positiva (inclinada para a direita). 

Para testar a significância da assimetria, ou seja, se o afastamento do achatamento de uma 

distribuição é significativo em relação à distribuição normal (distribuição simétrica), utilizou-se o 

valor da assimetria calculado comparando-o ao valor da tabela A-6-I (Tabela para o teste de 

assimetrias) do livro de Snedecor e Cochran (1980). O valor de 1g
∧

 calculado foi comparado ao 

de g1 tabelado, a um nível α de probabilidade, com infinitos graus de liberdade. Se o valor 

(5) 
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calculado for ≥ valor tabelado, rejeita-se Ho. A distribuição normal é uma distribuição simétrica, 

mas existem outras que também o são. Dessa forma, se o resultado obtido em um teste de 

assimetria for rejeitar a hipótese de nulidade, diz-se que os dados não estão distribuídos 

normalmente. Porém, se não rejeitar, diz-se que os dados podem estar distribuídos normalmente. 

 

2.2.6.3 Comparações das medidas de curtose  

 

Denomina-se curtose o grau de achatamento da distribuição de dados. Para se estimar o 

grau de curtose (g2) de uma variável X, utiliza-se a seguinte fórmula (SNEDECOR; COCHRAN, 

1980): 
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em que: 

2g
∧

=  estimativa do coeficiente de curtose; 

Xi= valor da observação da i-ésima característica; 

iX  = média da i-ésima característica;  

s(X)=  desvio padrão associado à i-ésima característica. 

 

Se o resultado for três, a distribuição de freqüências é a própria distribuição normal, 

sendo chamada de mesocúrtica; se o resultado for menor que três, a distribuição é achatada e 

chamada de planicúrtica; e se o resultado for maior que três, a distribuição é concentrada em 

torno da média e chamada de leptocúrtica. 

Para testar a significância da curtose, ou seja, se o afastamento do achatamento de uma 

distribuição é significativo em relação à distribuição normal, utilizou-se o valor da curtose 

calculado comparando-o ao valor da tabela A-6 (Tabela para o teste de curtose) do livro de 

Snedecor e Cochran (1980) com infinitos graus de liberdade a um nível α de probabilidade. Se o 

valor calculado for ≥ valor tabelado, rejeita-se Ho: 2g
∧

  = 3; caso contrário, não se rejeita Ho.  

 

 

(6) 
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2.2.6.4 Comparação das variâncias 

 

Para verificar se as variâncias das características da coleção nuclear são iguais ou 

diferentes das variâncias da coleção base, utilizou-se o teste F, sendo adotada a tabela unilateral 

para F>1, como descrito por Snedecor e Cochran (1980). Considerando duas populações (X e Y), 

em que 2
xs e 2

ys  são respectivamente as variâncias da coleção base e da coleção nuclear para a 

mesma característica, formularam-se as seguintes hipóteses: 

22
0 yx ssH ==    vs   22

yxA ssH ≠=  

Assim, O valor de F calculado foi obtido da seguinte forma: 

2

2

y

x
calculado

s

s
F = , com n1 = (nx – 1) e n2 = (ny – 1) graus de liberdade, 

sendo adotada a maior variância como 2
xs  e a menor como 2

ys , de modo a se obter sempre o valor 

de F calculado maior que 1. O valor do F calculado é multiplicado por dois e então comparado ao 

valor de tabela unilateral dos livros de estatística. Este procedimento é necessário por se tratar de 

um teste unilateral, determinado pelo fato de se escolher o numerador como a variância de maior 

valor (CRUZ, 2001; SNEDECOR; COCHRAN, 1980). 

 

2.2.6.5 Comparação das médias 

A comparação entre médias foi realizada pelo teste t, de Student. 

Em caso de homogeneidade de variâncias, para se realizar o teste t, considerou-se a 

variância comum dada pela seguinte fórmula (CRUZ, 2001; SNEDECOR; COCHRAN, 1980): 
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em que  

2
cs = variância amostral comum; 

2
xs = variância da coleção base; 

2
ys = variância da coleção nuclear; 

xn = número de acessos na coleção base; 

yn = número de acessos na coleção nuclear. 

(7) 

(8) 

(9) 
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Nesse caso, o t calculado foi dado pela formúla (CRUZ, 2001; SNEDECOR; 

COCHRAN, 1980): 

,
112
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em que 

X = média da coleção base; 

Y = média da coleção nuclear. 

No caso de variâncias diferentes, o teste t foi realizado da seguinte forma (CRUZ, 2001; 

SNEDECOR; COCHRAN, 1980): 
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2.2.6.6 Comparação das correlações fenotípicas 

 

Para verificar a conservação da associação fenotipica entre as características, foram 

calculados (independentemente) os coeficientes de correlação de Pearson entre as características 

quantitativas da coleção base e entre as características de cada uma das cinco coleções nucleares, 

utilizando-se a seguinte formula (CRUZ, 2001; SNEDECOR; COCHRAN, 1980): 
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em que  

X e Y são duas variáveis aleatórias independentes. 

A hipótese de que o coeficiente de correlação não difere de zero (H0:r=0) pode ser 

avaliada pela estatística t, dada por (CRUZ, 2001; SNEDECOR; COCHRAN, 1980): 

(10) 

(11)) 

(12)) 

(13) 
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2
1 2

−
−

= n
r

r
t  

em que t está associado a n-2 graus de liberdade e em um nível de significância α, em que |r| ≥ 

r(α, n-2), rejeita-se H0:r =0 

Para testar se os dois valores de r foram obtidos por amostragem casualizada da mesma 

população (similaridade dos coeficientes de correlação entre a coleção base e cada uma das 

estratégias de amostragem), utilizou-se o Teste de Fisher com a transformação Z (SNEDECOR; 

COCHRAN, 1980). 

A transformação de r para z é dada pela formula: 

[ ])1(log)1(log
2

1
inini rrz −−+=  

em que: 

zi = é o valor da correlação transformada da população i (i = 1 para a coleção base ou i = 2 para 

a coleção nuclear); 

ri = é o valor do coeficiente de correlação entre as características j e j’ (i = 1 para a coleção base 

ou i = 2 para a coleção nuclear). 

Para comparação de dois valores de z (SNEDECOR; COCHRAN, 1980) é realizado o 

teste t de significância associado. 

3

1

3

1

21

21

−
+

−

−
=

nn

zz
t  com (n1-1) + (n2-1) graus de liberdade 

z1= valor transformado do coeficiente de correlação da coleção base; 

z2= valor transformado do coeficiente de correlação da coleção nuclear; 

n1= número de pares de observações utilizados no calculo do r1; 

n2= número de pares de observações utilizados no calculo do r2. 

 

2.2.6.7 Comparação dos índices de retenção médio da variabilidade 

 

O índice de retenção médio da variabilidade foi calculado segundo Diwan; McIntosh e 

Bauchan (1995), utilizando-se a seguinte equação: 

(15) 

(16) 

(14) 
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i i

i∑
=

=  

em que 

IRV = índice de retenção médio da variabilidade; 

CNAi = amplitude da característica i na coleção nuclear; 

CBAi = amplitude da característica i na coleção base; 

t = número de características. 

 

2.2.6.8 Considerações sobre a representatividade da coleção nuclear 

 

Por definição a coleção nuclear é uma amostra representativa da diversidade genética 

presente na coleção base, com mínimo de repetições dos acessos muito semelhante. A montagem 

de uma coleção nuclear, independente da espécie, é basicamente um exercício de amostragem 

que tenta assegurar a presença do maior número de alelos da coleção base para utilização pelos 

melhoristas da espécie. 

Consequentemente, as estratégias de amostragem deveriam assegurar uma razoável 

inclusão dos alelos mais freqüentes os quais tem sido mostrado estarem relacionados com a 

adaptação geral (alta freqüência e amplamente distribuído) e adaptação especifica (intermediaria 

a alta freqüência, mas com localização restrita). 

O conceito estatístico de representatividade é difícil de ser aplicado para definir a 

qualidade da coleção nuclear. Se for usado apenas o significado estatístico, representatividade da 

coleção nuclear em relação a distribuição de indivíduos da coleção base, pode significar média, 

variância, simetria e curtose semelhantes ou iguais. A representatividade da coleção nuclear em 

relação a coleção base para fins de utilização pelo melhoramento genético significa igualdade 

entre médias, amplitudes e correlações entre as características das coleções, mas desigualdade de 

variância (variância da coleção base < variância da coleção nuclear) e curtose (curtose da coleção 

base > curtose da coleção nuclear), o que traria em seu bojo diferenças entre as distribuições. 

Manter a representatividade genética na coleção nuclear implica na manutenção da média, da 

amplitude e ampliação da variância fenotípica (e genotípica) entre os indivíduos da coleção 

nuclear em relação a coleção base, para mais de 70% da características (DIWAN; MCINTOSH; 

(17) 
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BAUCHAN, 1995; SKINNER et al., 1999); HU; ZHU; XU, 2000; MALOSETTI; ABADIE, 

2001). 
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2.3 Resultados e Discussão 

 

2.3.1 Germoplasma utilizado 

 

Enquanto que na teoria é conveniente falar em uma única coleção nuclear para todo o 

grupo de espécies relacionadas do gênero, na prática o que ocorre é a construção da coleção 

nuclear para cada espécie, ou a utilização de parte de uma coleção de germoplasma para o 

desenvolvimento de uma coleção nuclear. 

Para o desenvolvimento da coleção nuclear de soja foram considerados apenas os acessos 

de soja da subcoleção Glycine max, pela boa representatividade dos centros de diversidade 

primário e secundário, por ter sido caracterizada intensamente nas últimas décadas e também pela 

grande importância econômica. As sub-coleções de soja selvagem anual (Glycine soja), as 

espécies selvagens perenes (Glycine spp), os estoques genéticos e os cultivares domésticos não 

foram utilizados no estudo para a formação da coleção nuclear de soja devido à natureza genética 

dos acessos (isolinhas e mutações), à falta de disponibilidade de dados e por já existir a coleção 

nuclear para espécies perenes (Glycine spp), a qual foi desenvolvida por Brown; Grace e Speer 

(1987). 

Procedimentos semelhantes quanto à utilização de uma única espécie ou parte de uma 

coleção para desenvolver uma coleção nuclear têm sido relatados por diversos autores (ABADIE 

et al., 2005; BALAKRISHNAN; NAIR; SREENIVASAN, 2000; BISHT et al., 1998; 

CHANDRA et al., 2002; DIWAN; BAUCHAN; McINTOSH, 1994; JACKSON et al., 1999; 

LASA et al., 2001; LIU et al., 2002; MALOSETTI; ABADIE, 2001; ORTIZ et al., 1998; 

RODIÑO et al., 2003; SKINNER et al., 1999; UPADHYAYA et al., 2006). Nestes trabalhos a 

utilização de parte de uma coleção de germoplasma está relacionada às limitações de dados de 

caracterização e avaliação, de espaço, de tempo e de disponibilidade de dados e de sementes. 

Porém, deve ser lembrado que uma coleção nuclear deve ser constante e dinâmica, onde 

novos acessos podem ser incluídos, para representar o aumento da variabilidade para uma nova 

característica importante. As espécies selvagens não foram consideradas nesta primeira tentativa 

para a definição da coleção nuclear; entretanto, estes materiais são importantes fontes de 

diversidade genética e deveriam ser levados em conta em futuras tentativas para enriquecer as 

coleções nucleares. 
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2.3.2 Tabulação dos dados 

 

Com base nos dados de passaporte, os acessos da coleção base são provenientes de 83 

origens, compreendendo países e regiões (Tabela 2). Nem todos os acessos apresentaram dados 

de passaporte referentes à origem, sendo classificados como “desconhecido” e considerados à 

parte na tabulação dos dados. 

 

Tabela 2 - Países que contribuíram com acessos para a Subcoleção Glycine max do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos 

 
Países 

Afeganistão Croácia Kyrgyzstan Rep. Central da África 
África do Sul Desconhecido** Leste Europeu* República Tcheca 
Alemanha Dinamarca Letônia Romênia 
Angola El Salvador Libéria Sudão 
Argélia Estados Unidos Lituânia Suécia 
Argentina Federação Russa Malásia Suíça 
Austrália Filipinas Marrocos Suriname 
Áustria França México Tailândia 
Bélgica Geórgia Moçambique Taiwan 
Bósnia-Herzegovinia Guatemala Moldova Turcomenistão 
Brasil Holanda Mongólia Turquia 
Bulgária Hong Kong Myanmar Ucrânia 
Butão Hungria Nepal Uganda 
Camarões Índia Nigéria Uruguai 
Canadá Indonésia Papua Nova Guine Uzbequistão 
Cazaquistão Irã Paquistão Venezuela 
China Irlanda Peru Vietnã do Norte 
Colômbia Israel Polônia Vietnã do Sul 
Coréia do Norte Itália Portugal Zaire 
Coréia do Sul Iugoslávia Quênia Zâmbia 
Costa Rica Japão Reino Unido Zimbábue 

* acessos catalogados por região e não por país de origem 
** origem desconhecida 

 

O agrupamento dos acessos pelos dados de passaporte referentes aos paises de origem 

(Tabela 1) em regiões geográficas ou continentes está mostrado na Tabela 3, bem como a 

quantidade de acessos contidos dentro de cada grupo. Ao final de todas as etapas de organização 

do banco de dados, 15.558 acessos apresentaram informações suficientes para serem usados no 

desenvolvimento da coleção nuclear de soja, conforme explicado em Material e Métodos. 

 



 69 

Tabela 3 - Relação do número de acessos existentes na Subcoleção Base de Glycine max de acordo com o 
agrupamento em continentes e ou países 

 
Grupos Total % % Acumulada 

China  6.064  39 39 
Coréia do Sul  3.362  22 61 
Japão  2.889  19 80 
Europa  1.100  7 87 
Vietnã  341  2 89 
Rússia  657  4 93 
Indonésia  190  1 94 
Américas  134  1 95 
Índia  154  1 96 
Ásia  176  1 97 
Coréia do Norte  228  1 98 
África  119  1 99 
Desconhecido  144  1 100 
Total 15.558   

 

2.3.3 Tamanho da coleção nuclear e agrupamento 

 

O tamanho da coleção nuclear foi fixado em 1.600 acessos, o que corresponde a 10,28% 

do tamanho da coleção base. Esta percentagem foi escolhida após intensas discussões com os 

curadores de germoplasma de soja do Brasil e dos Estados Unidos, levando-se em consideração 

os recursos disponíveis, disponibilidade de área para multiplicação, necessidades dos usuários e a 

freqüência de regeneração dos acessos. Este tamanho, também foi considerado aceitável para um 

manejo adequado da caracterização morfológica, molecular e avaliação em campo. Este valor 

(10,28%) fica próximo do que é comumente estabelecido, isto é, 10% dos acessos da coleção 

base, que fornece um tamanho básico para uma coleção nuclear. Esta generalização foi proposta 

por Brown (1989a), que estimou que uma amostragem de 10% retem no mínimo 70% dos alelos 

presentes na coleção base, com freqüência superior a 10-4. Deste modo, a determinação do 

tamanho final da coleção de soja foi uma solução de compromisso entre essas considerações 

práticas e os princípios teóricos. 

A seleção dos acessos incluídos na coleção nuclear foi realizada de acordo com os 

procedimentos de amostragem ao acaso e de amostragem estratificada (BROWN, 1989a; HU; 

ZHU; XU, 2000; SPAGNOLETTI-ZEULI; QUALSET, 1993). A utilização da amostragem ao 

acaso foi realizada e comparada com a amostragem estratificada, pois, no caso da soja, até o 

momento, não foi descrito nenhum estudo sobre estratégias de amostragem para o 

desenvolvimento de uma coleção nuclear. 
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Como não foi possível incluir todos os acessos da coleção base em uma única análise 

multivariada para um agrupamento inicial dos acessos, utilizou-se a estratégia de dividir a 

coleção base em grupos, com base nos centros de diversidade. A estratificação de uma coleção 

base tem sido frequentemente o primeiro passo para constituir a coleção nuclear e tem sido 

utilizada nos diversos trabalhos encontrados na literatura (BALFOURIER et al., 1999; 

BASIGALUP; BARNES; STUCKER, 1995; BROWN, 1989b; CORDEIRO et al., 1995; 

CROSSA; DELACY; TABA, 1995; DIWAN; McINTOSH; BAUCHAN, 1995; ERSKINE; 

MUEHLBAUER, 1991; HUAMAN; AGUILAR; ORTIZ, 1999; IGARTUA et al., 1998; ORTIZ; 

RUIZ-TAPIA; MUJICA-SANCHEZ, 1998; PRASADA RAO; RAMANATHA RAO, 1995; 

SKINNER et al., 1999; SPAGNOLETTI ZEULI; QUALSET, 1993; TOHME et al., 1995; VAN 

HINTUM; BOTHMER; VISSER, 1995). 

Como resultado da divisão da coleção base em grupos quanto aos centros de diversidade, 

os grupos com maior número de acessos foram a China, o Japão e a Coréia (Tabela 4). A região 

ecogeográfica da China foi dividida em 4 subgrupos de acordo com o sistema de plantio da soja e 

semelhança entre as províncias. O subgrupo que apresentou o maior número de acessos foi a 

região Nordeste da China. 

 

Tabela 4 - Classificação dos centros de diversidade considerados e número de acessos em cada centro 
 

Centro de diversidade Número de acessos 

1 China 6064 
1.1 Nordeste (1.762) 
1.2 Huanghe-Huaihe-Haihe (1.471) 
1.3 Sul (1.450) 
1.4 sem identificação de província (1.381) 
2 Japão e Coréia 6.479 
3 Rússia e outros paises Ásia 1.519 
4 Demais paises 1.496 
Total de acessos 15.558 

 

Levando em consideração o critério grupo de maturação, a composição do número de 

acessos em cada grupo pode ser observada na Tabela 5. Para a soja, a resposta ao fotoperíodo é 

um componente de destaque na adaptação geográfica da cultura. Os grupos com maior número de 

acessos foram os grupos IV e V. Os materiais do grupo de maturação X não foram considerados 

no presente estudo, por não apresentarem avaliações das características quantitativas (Tabela 5). 

 



 71 

Tabela 5 - Relação do número de acessos quanto ao grupo de maturação 
 

Grupo de maturação Número de acessos  Grupo de maturação Número de acessos 

1- I  1.622  8 – VIII  709 
2 – II  1.732  9 – IX  39 
3 – III  1.634  10 – X - 
4 – IV  3.682  11 – 0  1.050 
5 –V  2.333  12 – 00  466 
6 – VI  1.316  13 – 000  129 
7 – VII  846  Total de acessos  15.558 

 

Após o procedimento de estratificação, com base nos dados de taxonomia, conhecimentos 

sobre domesticação, distribuição geográfica ou ecológica, história do melhoramento, caracteres 

neutros ou não-neutros e forma de utilização, uma maneira alternativa para criar grupos de 

acessos similares é usar a análise multivariada dos dados quantitativos (CROSSA; DELACY; 

TABA, 1995; SPAGNOLETTI-ZEULI; QUALSET, 1993, 1995), com a construção de um 

dendrograma e agrupamento dos acessos, e utilizando uma medida de distância, obtida por 

diferentes métodos de agrupamento ou análise dos componentes principais. No caso da coleção 

de soja, não foi possível utilizar essa técnica para aumentar o número de grupos. Mesmo com a 

estratificação da coleção baseada no modelo hierárquico e utilizando os critérios centros de 

diversidade e grupo de maturação, vários grupos formados apresentaram uma grande quantidade 

de acessos, não sendo possível a visualização do dendrograma para a divisão de grupos. 

Alternativamente, a análise multivariada, no caso da soja, foi utilizada como um procedimento na 

escolha dos acessos dentro de cada grupo, pois, segundo Crossa; Delacy e Taba (1995), o uso de 

procedimentos estatísticos que podem integrar grande quantidade de informações deve melhorar 

a escolha dos acessos que irão compor a coleção nuclear. 

De acordo com os dois critérios utilizados para a estratificação da coleção base, ou seja, 

centro de diversidade e grupo de maturação, foram obtidos 81 estratos. Os tamanhos dos estratos 

da coleção base, bem como a freqüência de acessos na coleção são mostrados na Tabela 6. O 

estrato com maior número de acessos foi o de número 4 (Japão – grupo de maturação 4) com 

2.407 acessos, enquanto que os estratos com menor número foram os estratos 43, 57, 58 e 70, 

com apenas um acesso. Na Tabela 6, o primeiro número no código refere-se ao centro de 

diversidade e o segundo número separado por um traço (-) refere-se ao número do grupo de 

maturação, conforme especificado na Tabela 5. 
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Tabela 6 - Extratos obtidos, código dos extratos, número e freqüência de acessos por extrato e número de acessos 
amostrados por extrato considerando-se as estratégias aleatória (A), proporcional (P) e logarítmica (L)  

 
(continua) 

Coleção Base (CB) Aleatória (A) Proporcional (P) Logarítmica (L) 
Extrato Código 

Nº acessos Freq Nº acessos Freq Nº acessos Freq Nº acessos Freq 

1 2-1 180 1,16 17 1,06 18 1,13 25 1,56 
2 2-2 338 2,17 39 2,44 34 2,13 28 1,75 
3 2-3 736 4,73 77 4,81 74 4,63 32 2,00 
4 2-4 2407 15,47 245 15,31 241 15,06 37 2,31 
5 2-5 1577 10,14 165 10,31 158 9,88 35 2,19 
6 2-6 737 4,74 71 4,44 74 4,63 32 2,00 
7 2-7 227 1,46 26 1,63 23 1,44 26 1,63 
8 2-8 152 0,98 14 0,88 16 1,00 24 1,50 
9 2-9 3 0,02 1 0,06 2 0,13 3 0,19 

10 2-11 75 0,48 12 0,75 8 0,50 21 1,31 
11 2-12 23 0,15 0 0,00 3 0,19 15 0,94 
12 2-13 24 0,15 2 0,13 3 0,19 15 0,94 
13 3-1 226 1,45 22 1,38 23 1,44 26 1,63 
14 3-2 172 1,11 17 1,06 18 1,13 25 1,56 
15 3-3 61 0,39 8 0,50 6 0,38 20 1,25 
16 3-4 93 0,60 6 0,38 10 0,63 22 1,38 
17 3-5 148 0,95 16 1,00 15 0,94 24 1,50 
18 3-6 110 0,71 7 0,44 11 0,69 23 1,44 
19 3-7 164 1,05 21 1,31 17 1,06 25 1,56 
20 3-8 313 2,01 34 2,13 32 2,00 28 1,75 
21 3-9 4 0,03 2 0,13 2 0,13 4 0,25 
22 3-11 130 0,84 11 0,69 13 0,81 23 1,44 
23 3-12 82 0,53 7 0,44 9 0,56 21 1,31 
24 3-13 16 0,10 2 0,13 2 0,13 12 0,75 
25 4-1 234 1,50 23 1,44 24 1,50 26 1,63 
26 4-2 79 0,51 9 0,56 8 0,50 21 1,31 
27 4-3 68 0,44 5 0,31 7 0,44 20 1,25 
28 4-4 54 0,35 8 0,50 6 0,38 19 1,19 
29 4-5 62 0,40 7 0,44 7 0,44 20 1,25 
30 4-6 57 0,37 6 0,38 6 0,38 19 1,19 
31 4-7 63 0,40 3 0,19 7 0,44 20 1,25 
32 4-8 67 0,43 6 0,38 7 0,44 20 1,25 
33 4-9 2 0,01 1 0,06 2 0,13 2 0,13 
34 4-11 459 2,95 52 3,25 46 2,88 29 1,81 
35 4-12 281 1,81 31 1,94 28 1,75 27 1,69 
36 4-13 70 0,45 6 0,38 7 0,44 20 1,25 
37 1.1-1 439 2,82 44 2,75 44 2,75 29 1,81 
38 1.1-2 618 3,97 72 4,50 62 3,88 31 1,94 
39 1.1-3 327 2,10 35 2,19 33 2,06 28 1,75 
40 1.1-4 126 0,81 6 0,38 13 0,81 23 1,44 
41 1.1-5 21 0,13 4 0,25 3 0,19 15 0,94 
42 1.1-6 11 0,07 3 0,19 2 0,13 11 0,69 
43 1.1-7 1 0,01 0 0,00 1 0,06 1 0,06 
44 1.1-11 166 1,07 16 1,00 17 1,06 25 1,56 
45 1.1-12 46 0,30 6 0,38 5 0,31 18 1,13 
46 1.1-13 7 0,04 0 0,00 4 0,25 7 0,44 
47 1.2-1 40 0,26 2 0,13 4 0,25 18 1,13 
48 1.2-2 109 0,70 17 1,06 11 0,69 23 1,44 
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Tabela 6 - Extratos obtidos, código dos extratos, número e freqüência de acessos por extrato e número de acessos 
amostrados por extrato considerando-se as estratégias aleatória (A), proporcional (P) e logarítmica (L)  

 
(conclusão) 

Coleção Base (CB) Aleatória (A) Proporcional (P) Logarítmica (L) 
Extrato Código 

Nº acessos Freq Nº acessos Freq Nº acessos Freq Nº acessos Freq 

49 1.2-3 220 1,41 23 1,44 22 1,38 26 1,63 
50 1.2-4 560 3,60 52 3,25 56 3,50 30 1,88 
51 1.2-5 233 1,50 27 1,69 24 1,50 26 1,63 
52 1.2-6 139 0,89 14 0,88 14 0,88 24 1,50 
53 1.2-7 129 0,83 14 0,88 13 0,81 23 1,44 
54 1.2-8 25 0,16 3 0,19 3 0,19 15 0,94 
55 1.2-9 2 0,01 0 0,00 2 0,13 2 0,13 
56 1.2-11 12 0,08 2 0,13 2 0,13 11 0,69 
57 1.2-12 1 0,01 0 0,00 1 0,06 1 0,06 
58 1.2-13 1 0,01 0 0,00 1 0,06 1 0,06 
59 1.3-1 26 0,17 1 0,06 3 0,19 16 1,00 
60 1.3-2 72 0,46 6 0,38 8 0,50 21 1,31 
61 1.3-3 103 0,66 10 0,63 11 0,69 22 1,38 
62 1.3-4 327 2,10 30 1,88 33 2,06 28 1,75 
63 1.3-5 261 1,68 25 1,56 26 1,63 27 1,69 
64 1.3-6 235 1,51 26 1,63 24 1,50 26 1,63 
65 1.3-7 251 1,61 25 1,56 25 1,56 27 1,69 
66 1.3-8 142 0,91 10 0,63 15 0,94 24 1,50 
67 1.3-9 28 0,18 3 0,19 3 0,19 16 1,00 
68 1.3-11 2 0,01 1 0,06 2 0,13 2 0,13 
69 1.3-12 2 0,01 0 0,00 2 0,13 2 0,13 
70 1.3-13 1 0,01 0 0,00 1 0,06 1 0,06 
71 1.43-1 477 3,07 53 3,31 48 3,00 30 1,88 
72 1.4-2 344 2,21 34 2,13 35 2,19 28 1,75 
73 1.4-3 119 0,76 12 0,75 12 0,75 23 1,44 
74 1.4-4 115 0,74 9 0,56 12 0,75 23 1,44 
75 1.4-5 31 0,20 2 0,13 3 0,19 17 1,06 
76 1.4-6 27 0,17 5 0,31 3 0,19 16 1,00 
77 1.4-7 11 0,07 1 0,06 2 0,13 11 0,69 
78 1.4-8 10 0,06 2 0,13 2 0,13 10 0,63 
79 1.4-11 206 1,32 20 1,25 21 1,31 26 1,63 
80 1.4-12 31 0,20 6 0,38 3 0,19 17 1,06 
81 1.4-13 10 0,06 0 0,00 2 0,13 10 0,63 

Total  15558  1600  1600  1600  
χ2    60,61ns  139,64**  2.188,80**  

**, *, ns = significativo a 1%; significativo a 5%; e não significativo, respectivamente, pelo teste χ2. 

 

2.3.4 Estratégias de amostragem 

 

Uma vez que os grupos foram definidos, o próximo passo foi determinar a proporção 

com o qual cada estrato será representado na coleção nuclear. É geralmente aceito que, neste 

passo, a diversidade genética dentro do estrato deveria ser levada em consideração (BROWN, 

1995; DIWAN; McINTOSH; BAUCHAN, 1995). Entretanto, como esta informação não está 
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disponível no presente estudo, foram utilizadas duas estratégias de amostragem baseadas no 

tamanho do grupo: proporcional (P) e logarítmica (L). Na literatura está descrita uma terceira 

estratégia, conhecida como constante, onde a quantidade de acessos amostrados dentro de 

cada estrato é constante. Como nos diversos trabalhos esta estratégia comparativamente às 

demais tem sido considerada como a de pior desempenho (BROW, 1989a; GRENIER; 

BRAMEL-COX; HAMON, 2001; MAHAJAN; BISHT; GAUTAM, 1999; VAN HINTUM; 

BOTHMER; VISSER, 1995), ela não foi considerada neste trabalho. A estratégia constante 

foi utilizada até o momento, somente para montar a coleção nuclear de arroz do IRRI 

(VAUGHAN, 1991).  

As duas estratégias estudadas proporcionaram diferentes números de acessos nos grupos. 

As composições dos grupos de acordo com a estratégia proporcional (P) e logarítmica (L), bem 

como a percentagem de acessos em cada grupo, são apresentadas na Tabela 6. Para um melhor 

entendimento e discussão das composições dos grupos, também foi mostrada a composição da 

estratégia aleatória (A), mas, ressalta-se, esta não leva em consideração a estratificação. Os 

valores de χ2 calculados para comparar a distribuição de freqüências dos grupos da coleção base 

e das estratégias A, P e L também são mostrados na Tabela 6. 

 

2.3.4.1 Estratégia aleatória (A) 

 

Nesta estratégia não foi considerada a estratificação. Foram amostrados os 1.600 acessos, 

utilizando-se o procedimento de geração de números aleatórios, não levando em conta nenhuma 

organização genética. Essa amostragem garante que cada acesso na coleção tenha a mesma 

chance de ser incluído na coleção nuclear. Quando se analisa o efeito da amostragem aleatória 

comparando seus efeitos sobre os estratos considerados nos outros dois procedimentos amostrais, 

observa-se que acessos pertencentes a estratos maiores possuem maior probabilidade de serem 

amostrados. Os estratos menores tendem a ter menor probabilidade de serem representados, como 

aconteceu com os estratos 11, 43, 46, 55, 57, 58, 69, 70 e 81 (Tabela 6), dos quais não foram 

amostrados nenhum acesso.  

As principais vantagens desse método são: a facilidade de execução e a ausência de 

vieses, além daqueles já presentes na coleção base. A principal desvantagem é que esta estratégia 

não aproveita estratificações naturalmente disponíveis na coleção base que formam grupos 
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geneticamente distintos. Devido a isso, esta metodologia tem sido escolhida quando não existe 

evidência de agrupamento da coleção (SPAGNOLETTI ZEULI; QUALSET, 1993). De acordo 

com esses autores, embora a amostragem ao acaso possa gerar uma amostra não viesada da 

coleção base, esta poderia não ser apropriada para representar os acessos cuja proporção na 

coleção base é pequena e garantir a manutenção da variabilidade. 

Nesta estratégia, comparando a distribuição de freqüência dos grupos com a coleção base, 

o valor do χ2 obtido foi não significativo (Tabela 6), indicando a manutenção da 

proporcionalidade dos grupos. 

 

2.3.4.2 Estratégia proporcional (P) 

 

A quantidade de acessos selecionados dentro de cada estrato foi proporcional ao 

tamanho do estrato (Tabela 6). No entanto, para os grupos onde o número de acessos era 

menor que 10, pelo menos um acesso foi escolhido para ser incluído na coleção nuclear, 

resultando numa amostragem superior aos 10,28% pré-estabelecido. Esta estratégia assegurou 

que todos os grupos fossem representados. Isto pode ser verificado nos estratos 33, 43, 55, 

57, 58, 68, 69 e 70, onde, por representarem acessos únicos na coleção, foram amostrados 

integralmente. Nos estratos 9, 21, 46, 78 e 81, por apresentarem poucos acessos e serem 

importantes fontes de variabilidade genética, a quantidade de acessos amostrados foi maior 

que um, com suas escolhas de acordo com os dados de passaporte. Essa diferença de 

quantidade de acessos amostrados nos estratos acima citados, e o ajuste final realizado para 

obter uma coleção nuclear com 1.600 acessos, levaram a um desvio da proporcionalidade em 

relação ao esperado. 

Essa estratégia de amostragem tem sido a mais comumente utilizada para constituir 

uma coleção nuclear e tem sido citada também em alguns trabalhos como sendo mais 

eficiente que a amostragem aleatória simples, incluindo mais alelos e maior variação 

(BASIGALUP; BARNES; STUCKER, 1995; BROWN; SPILLANE, 1999; COCHRAN, 

1977; FRANKEL; SOULÉ, 1981; HOLBROOK; ANDERSON; PITTMAN, 1993; ORTIZ; 

RUIZ-TAPIA; MUJICA-SANCHEZ, 1998). Entretanto, apresenta um viés, favorecendo 

grupos de maior tamanho, nos quais o nível de redundância é provavelmente maior 

(BROWN, 1989b).  
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Como esperado, tanto a amostragem aleatória (A) como a estratégia de amostragem 

proporcional (P), mostraram composição similar no número de acessos de cada grupo, dando 

maior peso para os grupos maiores. 

O teste de χ2 utilizado para comparação da distribuição das freqüências dos grupos com 

os da coleção base foi significativo, a 1% de probabilidade (χ2 = 139,64**) (Tabela 6). Portanto, 

essa estratégia produziu distribuição de freqüências diferente daquela da coleção base. Esses 

desvios da composição dos grupos em relação a coleção base foram provavelmente resultantes da 

amostragem diferenciada dos grupos pequenos. Essa estratégia de amostragem combinada com as 

duas estratégias de escolha dos acessos (aleatória e multivariada) 

Após a determinação do número de acessos a ser amostrado em cada extrato, realizou-se 

amostragem aleatória em cada extrato, para a escolha dos acessos, para compor a estratégia 

Proporcional (P) e a escolha dos acessos de acordo com a análise multivariada, utilizando o 

método de Tocher invertido, para compor a estratégia Proporcional Multivariada (PMV). 

 

2.3.4.3 Estratégia logarítmica (L) 

 

A quantidade de acessos selecionados dentro de cada estrato foi proporcional ao 

logaritmo do seu tamanho. No entanto, devido ao reduzido número de acessos nos estratos 9, 21, 

33, 42, 43, 46, 55, 57, 58, 68, 69, 70, 77, 78 e 81, não se aplicou a eles a amostragem logarítmica, 

sendo os seus acessos amostrados integralmente (Tabela 6). 

Esta estratégia assegura que grupos contendo poucos acessos sejam representados na 

amostra e, também, que aqueles grupos com grandes números de acessos contribuam 

relativamente com menos acessos na coleção nuclear do que nas amostragens A e P. A 

amostragem logarítmica aumenta a probabilidade de capturar os alelos menos freqüentes 

comparativamente à amostragem A (BROWN, 1989b; VAN HINTUM, 1996). Ela evita a 

amostragem excessiva de acessos dos estratos grandes e aumenta o número de acessos 

amostrados nos estratos pequenos comparativamente à estratégia P, reduzindo o viés do tamanho 

de grupo. Dentro deste contexto, a estratégia L foi a de maior sucesso em produzir o efeito 

desejado de diminuir a representação dos grupos com grande quantidade de acessos, como pode 

ser observado, por exemplo, nos estratos 3, 4, 5 e 6. Essa observação também pode ser feita 

comparando a variação na freqüência dos grupos entre a coleção base e a estratégia L, com 
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variação das freqüências de 0,01% a 15,47% na coleção base e de 0,06% a 2,31% na composição 

dos grupos na estratégia de amostragem L. 

O uso da amostragem logarítmica (BROWN, 1989b), como esperado, mudou a freqüência 

das entradas de cada estrato. Para alguns estratos o número de acessos amostrados foi aumentado 

(em classes menos freqüentes), reduzido (em classes mais freqüentes). 

Na amostragem logarítmica houve uma menor variação do número de acessos amostrados 

por grupo, com a maioria apresentando uma maior freqüência que na coleção base. Nesta 

estratégia os desvios na freqüência por grupo, em relação à coleção base, foram maiores do que 

para qualquer outra estratégia (χ2 = 2.188**) (Tabela 6). Esses desvios ocorreram provavelmente 

devido à amostragem integral dos acessos pertencentes a estratos pequenos, o que levou a 

grandes alterações nas freqüências. 

De acordo com Brown (1989b), a estratégia L é melhor que as estratégias A e P se o grau 

de variação genética entre e dentro do estrato for desconhecido. Se a estratificação é bem 

sucedida em concentrar alelos de interesse, então a escala logarítmica é um bom caminho para 

recuperar alelos presentes em diferentes padrões de distribuição. No caso de uma estratificação 

mal sucedida, as duas estratégias (P e L) são igualmente apropriadas e um pouco menos 

eficientes que a amostragem simples ao acaso.  

Após a determinação do número de acessos a ser amostrado em cada extrato, realizou-se 

amostragem aleatória em cada extrato, para a escolha dos acessos, para compor a estratégia 

Logarítmica (L) e a escolha dos acessos de acordo com a análise multivariada, utilizando o 

método de Tocher invertido, para compor a estratégia Logarítmica Multivariada (LMV). 

 

2.3.5 Validação da representatividade das estratégias para formar a coleção nuclear/ 

Comparação entre a coleção base e as coleções nucleares 

 

Após a obtenção das cinco coleções nucleares, relacionadas às cinco estratégias de 

amostragem, foi necessário comparar cada coleção nuclear com a coleção base, para identificar as 

características principais de cada uma, seja em termos de representatividade da coleção base, seja 

na preservação da variabilidade original, na probabilidade de manutenção dos alelos raros, na 

importância para o melhoramento genético, etc. 

Foram realizadas comparações entre a coleção base e as cinco coleções nucleares 
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desenvolvidas, levando em consideração, para cada característica quantitativa, as alterações nas 

homogeneidades de distribuições de freqüências dos acessos em decorrência da amostragem, nas 

variâncias e nas médias das características, nas correlações entre caracteres e também no índice 

médio de retenção de variabilidade.  

 

2.3.5.1 Distribuição de freqüência das características quantitativas 

 

As distribuições de freqüência das 18 características quantitativas foram obtidas para cada 

uma das cinco estratégias de amostragem e comparadas com a distribuição na coleção base 

(Figuras 1 a 18). A distribuição de freqüência das 18 características quantitativas na coleção base 

revelou a ocorrência de ampla variabilidade genética. 

O teste de χ2 foi aplicado as 18 características para comparar as distribuições de 

freqüências observadas nas cinco estratégias de amostragem com a da coleção base (Tabela 7). 

Para todas as características na estratégia A, a distribuição não foi significativamente diferente da 

observada na coleção base, indicando que a estratégia de amostragem foi capaz de manter a 

representatividade na coleção nuclear. Para a estratégia P, das 18 características, somente dias 

para a maturação fisiológica e teor de ácido graxo linoléico apresentaram diferenças 

significativas a 5% de probabilidade, o que também indica capacidade de retenção da 

representatividade da coleção nuclear pela estratégia de amostragem.  

Por outro lado, na estratégia L, somente a característica mosqueamento não apresentou 

diferença significativa e para as estratégias PMV e LMV, todas as características apresentaram 

diferenças significativas a 1% de probabilidade. Nessas estratégias de amostragem o número de 

acessos foi aumentado em classes menos freqüentes e, reduzida em mais freqüentes, para as 

diversas características, mas em algumas, ocorreu o oposto (Figuras 1 a 18). 

As estratégias PMV e LMV aumentaram a freqüência das classes menos representadas, 

principalmente dos extremos das distribuições de cada característica (Figuras 1 a 18). Esses 

resultados podem ser confirmados pelos altos valores de χ2 observados na Tabela 7, para as 

estratégias PMV e LMV, dando suporte à idéia de que estas estratégias aumentaram a freqüência 

das classes menos representadas para a maioria das características. 

. 
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Figura 1 - Distribuição de freqüência para a característica dias para o florescimento para a coleção base e para as 

cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional 
(P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 2 - Distribuição de freqüência para a característica dias para maturação fisiológica para a coleção base e para 

as cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), 
proporcional (P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 3 - Distribuição de freqüência para a característica altura de planta para a coleção base e para as cinco 

coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), 
proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 4 - Distribuição de freqüência para a característica acamamento para a coleção base e para as cinco coleções 

nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), 
proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 5 - Distribuição de freqüência para a característica terminação do caule para a coleção base e para as cinco 

coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), 
proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 6 - Distribuição de freqüência para a característica deiscência de vagem na maturação para a coleção base e 

para as cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), 
proporcional (P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 7 - Distribuição de freqüência para a característica deiscência de vagem tardia para a coleção base e para as 

cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional 
(P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 8 - Distribuição de freqüência para a característica qualidade de semente para a coleção base e para as cinco 

coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), 
proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 9 - Distribuição de freqüência para a característica Mosqueamento para a coleção base e para as cinco 

coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), 
proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 10 - Distribuição de freqüência para a característica peso de 100 sementes para a coleção base e para as cinco 

coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), 
proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 

 

Distribuição de frequencias para a coleção base e  coleção nuclear  

Estratégia Aleatória - A

0

50

100

150

200

250

300

1.95 3.828 5.705 7.583 9.46 11.34 13.22 15.09 16.97 18.85 20.73 22.6 24.48 26.36 28.24 30.11 33.87

Peso de 100 sementes

Coleção base

Coleção nuclear

Distribuição de frequencias para a coleção base e  coleção nuclear  

Estratégia Proporcional - P

0

50

100

150

200

250

300

1.95 3.828 5.705 7.583 9.46 11.34 13.22 15.09 16.97 18.85 20.73 22.6 24.48 26.36 28.24 30.11 31.99 33.87

Peso de 100 sementes

Coleção base

Coleção nuclear

Distribuição de frequencias para a coleção base e  coleção nuclear  

Estratégia Proporcional Multivariada - PMV

0

50

100

150

200

250

300

1.95 3.828 5.705 7.583 9.46 11.34 13.22 15.09 16.97 18.85 20.73 22.6 24.48 26.36 28.24 30.11 31.99 33.87

Peso de 100 sementes

Coleção base

Coleção nuclear

Distribuição de frequencias para a coleção base e  coleção nuclear  

Estratégia Logarítmica - L

0

50

100

150

200

250

300

1.95 3.828 5.705 7.583 9.46 11.34 13.22 15.09 16.97 18.85 20.73 22.6 24.48 26.36 28.24 30.11

Peso de 100 sementes

Coleção base

Coleção nuclear

Distribuição de frequencias para a coleção base e  coleção nuclear  

Estratégia Logarítmica Multivariada - LMV

0

50

100

150

200

250

300

1.95 3.828 5.705 7.583 9.46 11.34 13.22 15.09 16.97 18.85 20.73 22.6 24.48 26.36 28.24 30.11 31.99

Peso de 100 sementes

Coleção base

Coleção nuclear

 



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Distribuição de freqüência para a característica produção para a coleção base e para as cinco coleções 

nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), 
proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 12 - Distribuição de freqüência para a característica teor de proteína para a coleção base e para as cinco 

coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), 
proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 13 - Distribuição de freqüência para a característica teor de óleo para a coleção base e para as cinco coleções 

nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), 
proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 14 - Distribuição de freqüência para a característica teor de ácido graxo palmítico para a coleção base e para 

as cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), 
proporcional (P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 15 - Distribuição de freqüência para a característica teor de ácido graxo esteárico para a coleção base e para as 

cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional 
(P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 16 - Distribuição de freqüência para a característica teor de ácido graxo oléico para a coleção base e para as 

cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), 
proporcional (P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Figura 17 - Distribuição de freqüência para a característica teor de ácido graxo linoléico para a coleção base e para as 

cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional 
(P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 

 

Distribuição de frequencias para a coleção base e  coleção nuclear  

Estratégia Aleatória - A

0

50

100

150

200

250

300

350

400

30.3 42.438 44.172 45.906 47.64 49.374 51.108 52.842 54.576 56.31 58.044 59.778 61.512

Teor do ácido graxo linoléico

Coleção base

Coleção nuclear

Distribuição de frequencias para a coleção base e  coleção nuclear  

Estratégia Proporcional - P

0

50

100

150

200

250

300

350

400

30.3 42.438 44.172 45.906 47.64 49.374 51.108 52.842 54.576 56.31 58.044 59.778 61.512

Teor do ácido graxo linoléico

Coleção base

Coleção nuclear

Distribuição de frequencias para a coleção base e  coleção nuclear  

Estratégia Proporcional Multivariada - PMV

0

50

100

150

200

250

300

350

400

30.3 40.704 42.438 44.172 45.906 47.64 49.374 51.108 52.842 54.576 56.31 58.044 59.778 61.512

Teor do ácido graxo linoléico

Coleção base

Coleção nuclear

Distribuição de frequencias para a coleção base e  coleção nuclear  

Estratégia Logarítmica - L

0

50

100

150

200

250

300

350

400

30.3 40.704 42.438 44.172 45.906 47.64 49.374 51.108 52.842 54.576 56.31 58.044 59.778

Teor do ácido graxo linoléico

Coleção base

Coleção nuclear

Distribuição de frequencias para a coleção base e  coleção nuclear  

Estratégia Logarítmica Multivariada - LMV

0

50

100

150

200

250

300

350

400

30.3 37.24 38.97 40.7 42.44 44.17 45.91 47.64 49.37 51.11 52.84 54.58 56.31 58.04 59.78 61.51

Teor do ácido graxo linoléico

Coleção base

Coleção nuclear

 



 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 - Distribuição de freqüência para a característica teor de ácido graxo linolênico para a coleção base e para 

as cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), 
proporcional (P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 
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Tabela 7 - Teste de χ2 aplicado para comparar a distribuição de freqüência de 18 características da coleção base e das 
cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional 
(P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV), dos acessos da 
sub-coleção de Glycine max 

 
Características A P PMV L LMV 

DF 13,63ns 9,35ns 38,76** 119,43** 136,01** 

DMAT 16,65ns 27,81* 113,93** 225,34** 413,67** 

ALT 20,84ns 20,89ns 323,97** 171,39** 400,02** 

ACA 9,03ns 12,31ns 475,51** 80,87** 470,14** 

TC 9,87ns 7,01ns 397,35** 122,37** 475,78** 

DVM 9,41ns 9,24ns 399,86** 22,92* 332,15** 

DVT 15,64ns 9,57ns 189,32** 47,33** 151,77** 

QS 13,40ns 20,78ns 306,66** 38,82** 254,31** 

MOT 1,14ns 2,79ns 120,36** 18,38ns 88,87** 

P100 18,99ns 7,73ns 696,84** 66,66** 690,83** 

PRO 17,22ns 14,05ns 286,00** 73,68** 435,44** 

PTR 13,18ns 6,83ns 397,64** 41,03** 326,41** 

OL 20,27ns 10,57ns 559,77** 45,29** 523,86** 

PAL 14,80ns 13,44ns 199,60** 25,07* 206,14** 

EST 11,23ns 9,07ns 84,97** 16,36* 103,89** 

OLC 9,97ns 11,81ns 1.117,47** 24,44* 783,21** 

LIN 9,26ns 25,42* 418,08** 27,43** 350,58** 

LIL 14,24ns 9,20ns 925,00** 21,22* 633,23** 

**, *, ns = significativo a 1%; significativo a 5%; e não significativo, respectivamente, pelo teste “χ2”.  

DF=dias para o florescimento (dias), DMAT=dias para a maturação fisiológica (dias), ALT=altura de planta (cm), ACA=acamamento (notas de 1 
a 5, 1 sendo ereto e 5 prostrado), TC=terminação do caule (notas de 1 a 5, sendo 1 muito determinado e 5 muito indeterminado), DVM=deiscência 
de vagem na maturação (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), DVT=deiscência de vagem tardia (nota de 1 a 5, 1 sendo sem 
deiscência e 5 > 50%), QS= qualidade de semente (nota 1 a 5, 1 sendo boa qualidade de semente e 5 baixa qualidade de semente), 
MOT=mosqueamento (nota 1 a 5, 1 sendo sem manchas e 5 >50% de manchas), P100=peso de 100 sementes (gramas), PRO=produção (kg/ha), 
PTR=teor de proteína (%), OL=teor de óleo (%), PAL=teor de ácido graxo palmítico (%), EST=teor de ácido graxo esteárico (%), OLC=teor de 
ácido graxo oléico (%), LIN=teor de ácido graxo linoléico (%), LIL=teor de ácido graxo linolênico (%). 

 

2.3.5.2 Medidas de assimetria e curtose 

 

Quanto às medidas de assimetria, a proporcionalidade da distribuição foi mantida para 

todas as características em relação à coleção base para as estratégias A e P, enquanto que para as 

estratégias L, PMV e LMV isso não ocorreu, segundo avaliação visual das Figuras 1 a 18. Os 

testes estatísticos estão apresentados na Tabela 8. A análise da distribuição das características, 

tanto na coleção base quanto nas cinco estratégias de amostragem, indicou um predomínio da 

distribuição assimétrica (Tabela 8). As características DF, DMAT, ALT, TC, DVM, DVT, QS, 

MOT, P100, PAL, EST, OLC e LIL apresentaram uma assimetria positiva na distribuição dos 

dados, levando a uma menor proporção dos acessos nas classes com valores quantitativos 
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superiores, enquanto que para as características OL e LIN, o que ocorreu foi uma distribuição 

assimétrica negativa, com uma menor proporção dos acessos nas classes inferiores. 

Para ACA e PRO, o que predominou nas cinco estratégias de amostragem foi a 

distribuição simétrica, porém para essas características a coleção base apresentou assimetria. A 

característica PTR apresentou distribuição simétrica para as estratégias de amostragem A e P, 

diferindo da distribuição da coleção base e das demais estratégias, com assimetria positiva 

(Tabela 8). 

Quanto às medidas de curtose, a coleção base apresentou um achatamento para todas as 

características quantitativas em relação à distribuição normal, com valores da curtose inferior a 

três (curtose planicúrtica) para DF, DMAT, ACA, TC, DVT e PRO e valores da curtose superior 

a três (leptocúrtica) para ALT, DVM, QS, MOT, P100, PTR, OL, PAL, EST, OLC, LIN e LIL 

(Tabela 8). Resultado similar foi observado para a estratégia de amostragem P e, em ambos os 

casos, os valores da curtose foram altamente significativos (P ≤ 0,01), com exceção das 

características DF e PRO para a estratégia P (P ≤ 0,05). 

Os dados de curtose para as estratégias A, L, PMV e LMV mostraram que os 

achatamentos das distribuições das estratégias de amostragem diferiram dos observados para a 

coleção base. As características DF, DMAT e DVT, para a estratégia aleatória, as características 

DF, MOT e OL, para as estratégias logarítmica e proporcional multivariada e as características 

DF e OL, para a estratégia logarítmica multivariada, não diferiram significativamente do valor 

três (mesocúrtica) (Tabela 8). As demais características, para as quatro estratégias, apresentaram 

o mesmo achatamento das distribuições observados na coleção base. 

 

2.3.5.3 Comparação das variâncias 

 

Os valores das variâncias para as 18 características quantitativas da coleção base e as 

variâncias das mesmas características nas cinco estratégias, bem como o número de acessos 

avaliados são mostrados na Tabela 9. A precisão com a qual as estimativas das variâncias foram 

calculadas nas coleções nucleares, difere daquela da coleção base, uma vez que há considerável 

diferença nos graus de liberdade (1.106 a 1.599 nas coleções nucleares versus 11.071 a 15.557 na 
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Tabela 8 - Medidas de assimetria e curtose de 18 características da coleção base e das cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das estratégias de 
amostragem aleatória (A), proporcional (P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV) 

 
Amostra Coleção base A P PMV L LMV 

Variável  Curtose  Simetria Curtose  Simetria Curtose  Simetria Curtose  Simetria Curtose  Simetria Curtose  Simetria 

DF 2,71** 0,32** 2,83 ns 0,40** 2,72* 0,40** 3,14 ns 0,28** 2,88ns 0,64** 3,22ns 0,49** 
DMAT 2,62** 0,23** 2,80 ns 0,30** 2,63** 0,26** 2,65** 0,24** 2,46** 0,41** 2,45** 0,41** 
ALT 5,81** 1,17** 5,24** 1,16** 4,37** 0,93** 5,08** 1,06** 5,06** 0,91** 4,95** 1,02** 
ACA 2,31** 0,06** 2,32** 0,09 ns 2,27** 0,03 ns 1,88** -0,09 ns 2,28** -0,13* 1,98** -0,11 ns 
TC 2,22** 0,48** 2,32** 0,56** 2,23** 0,43** 1,73** 0,29** 2,16** 0,20** 1,78** 0,21** 
DVM 9,27** 2,39** 9,76** 2,44** 8,78** 2,35** 5,08** 1,76** 9,29** 2,68** 5,20** 1,90** 
DVT 2,68** 1,08** 2,73 ns 1,11** 2,56** 1,05** 1,98** 0,71** 2,67** 1,06** 2,06** 0,79** 
QS 4,32** 0,61** 4,56** 0,59** 4,10** 0,39** 3,65** 0,72** 4,04** 0,24** 3,34** 0,42** 
MOT 3,51** 1,19** 3,50** 1,22** 3,52** 1,20** 3,07 ns 1,47** 3,24 ns 1,08** 3,32* 1,44** 
P100 3,47** 0,50** 3,58** 0,48** 3,55** 0,49** 3,35** 0,62** 3,75** 0,49** 3,27* 0,50** 
PRO 2,63** -0,05** 2,68** -0,12* 2,72* 0,04 ns 2,36** 0,06 ns 2,45** 0,05 ns 2,32** 0,08 ns 
PTR 3,62** 0,10** 3,33** 0,12 ns 3,36** 0,09 ns 3,41** 0,50** 3,59** 0,26** 3,55** 0,49** 
OL 3,50** -0,37** 3,57** -0,46** 3,67** -0,45** 2,98 ns -0,45** 3,08 ns -0,35** 3,02 ns -0,44** 
PAL 3,99** 0,27** 3,86** 0,34** 4,24** 0,44** 4,15** 0,50** 3,66** 0,29** 3,81** 0,46** 
EST 6,40** 0,91** 4,18** 0,67** 16,01** 1,85** 12,33** 1,92** 8,43** 1,24** 13,24** 2,04** 
OLC 5,30** 0,99** 4,58** 0,82** 4,98** 0,91** 4,01** 1,03** 5,11** 0,93** 4,21** 1,02** 
LIN 4,49** -0,94** 4,19** -0,79** 4,74** -0,82** 3,58** -0,80** 4,06** -0,88** 3,75** -0,88** 
LIL 4,05** 0,56** 3,38** 0,42** 3,75** 0,53** 3,52** 0,65** 4,08** 0,72** 3,92** 0,78** 

**, *, ns = significativo a 1%; significativo a 5%; e não significativo, respectivamente, pelo teste assimetria e curtose.  

DF=dias para o florescimento (dias), DMAT=dias para a maturação fisiológica (dias), ALT=altura de planta (cm), ACA=acamamento (notas de 1 a 5, 1 sendo ereto e 5 prostrado), TC=terminação do 
caule (notas de 1 a 5, sendo 1 muito determinado e 5 muito indeterminado), DVM=deiscência de vagem na maturação (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), DVT=deiscência de vagem 
tardia (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), QS= qualidade de semente (nota 1 a 5, 1 sendo boa qualidade de semente e 5 baixa qualidade de semente), MOT=mosqueamento (nota 1 a 5, 1 
sendo sem manchas e 5 >50% de manchas), P100=peso de 100 sementes (gramas), PRO=produção (kg/ha), PTR=teor de proteína (%), OL=teor de óleo (%), PAL=teor de ácido graxo palmítico (%), 
EST=teor de ácido graxo esteárico (%), OLC=teor de ácido graxo oléico (%), LIN=teor de ácido graxo linoléico (%), LIL=teor de ácido graxo linolênico (%). 
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coleção base). Porém, foi assumido que qualquer valor acima de 1.000 graus de liberdade é 

suficiente para obter estimativas das variâncias com boa precisão nas coleções nucleares. 

Na estratégia A não foram observadas diferenças significativas pelo teste F para as 

variâncias das características em relação à coleção base, enquanto que para a estratégia P, foi 

observada diferença significativa somente para a característica EST. Mesmo com a escolha de um 

maior número de acessos nos grupos pequenos (12 em 81 grupos), não houve uma mudança na 

homogeneidade das variâncias. Para a estratégia L, somente cinco características (DVT, QS, 

MOT, EST e LIN), apresentaram variâncias homogêneas em relação à coleção base (P ≥ 0.05). 

Isto é esperado uma vez que a estratégia logarítmica favorece pequenos grupos comparados com 

a estratégia proporcional (BROWN, 1989b). 

 
Tabela 9 - Variâncias de 18 características da coleção base e das cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das 

estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica 
(L) e logarítmica multivariada (LMV), dos acessos da sub-coleção de Glycine max 

 
Coleção base A P PMV L LMV Caracte-

rísticas Ind Var Ind Var Ind Var Ind Var Ind Var Ind Var 

DF 15.558 247,45 1.600 249,13ns 1.600 247,66ns 1.600 278,14** 1.600 272,32** 1.600 298,28** 
DMAT 15.556 282,88 1.599 282,87ns 1.600 303,08ns 1.599 340,95** 1.600 398,71** 1.600 430,26** 
ALT 15.558 838,27 1.600 814,03ns 1.600 872,11ns 1.600 1.449,73** 1.600 1.123,51** 1.600 1.562,81** 
ACA 14.555 0,93 1.499 0,95ns 1.519 0,95ns 1.554 1,44** 1.542 1,03** 1.563 1,39** 
ST 13.573 1,36 1.384 1,35ns 1.408 1,33ns 1.423 1,96** 1.395 1,47* 1.436 1,92** 
DVM 14.294 0,50 1.452 0,48ns 1.459 0,50ns 1.490 1,14** 1.378 0,58** 1.407 1,09** 
DVT 11.072 1,29 1.124 1,24ns 1.124 1,34ns 1.107 1,76** 1.084 1,28ns 1.091 1,74** 
QS 14.513 0,27 1.491 0,28ns 1.501 0,26ns 1.484 0,47** 1.534 0,29ns 1.540 0,44** 
MOT 11.800 0,88 1.196 0,89ns 1.249 0,90ns 1.030 1,30** 1.255 0,90ns 1.107 1,17** 
P100 15.554 28,47 1.600 29,12ns 1.599 28,29ns 1.599 40,99** 1.600 24,84** 1.598 36,47** 
PRO 15.530 0,50 1.597 0,50ns 1.594 0,51ns 1.592 0,62** 1.598 0,58** 1.594 0,64** 
PTR 15.523 7,69 1.596 8,06ns 1.592 7,58ns 1.592 13,15** 1.592 9,01** 1.591 12,50** 
OL 15.523 4,04 1.596 4,33ns 1.592 4,11ns 1.592 7,44** 1.592 4,69** 1.591 7,06** 
PAL 14.551 1,01 1.492 1,00ns 1.499 1,03ns 1.476 1,67** 1.499 1,13** 1.479 1,63** 
EST 14.551 0,36 1.492 0,36ns 1.499 0,41** 1.476 0,56** 1.499 0,36 ns 1.479 0,54** 
OLC 14.551 13,57 1.492 13,10ns 1.499 13,76ns 1.476 34,95** 1.499 14,81* 1.479 31,69** 
LIN 15.541 13,24 1.598 12,47ns 1.595 12,57ns 1.592 24,66** 1.595 13,31ns 1.593 23,56** 
LIL 15.541 2,22 1.598 2,19ns 1.595 2,20ns 1.592 4,95** 1.595 2,40* 1.593 4,56** 

**, *, ns = significativo a 1%; significativo a 5%; e não significativo, respectivamente, pelo teste F.  

DF=dias para o florescimento (dias), DMAT=dias para a maturação fisiológica (dias), ALT=altura de planta (cm), ACA=acamamento (notas de 1 
a 5, 1 sendo ereto e 5 prostrado), TC=terminação do caule (notas de 1 a 5, sendo 1 muito determinado e 5 muito indeterminado), 
DVM=deiscência de vagem na maturação (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), DVT=deiscência de vagem tardia (nota de 1 a 5, 1 
sendo sem deiscência e 5 > 50%), QS= qualidade de semente (nota 1 a 5, 1 sendo boa qualidade de semente e 5 baixa qualidade de semente), 
MOT=mosqueamento (nota 1 a 5, 1 sendo sem manchas e 5 >50% de manchas), P100=peso de 100 sementes (gramas), PRO=produção (kg/ha), 
PTR=teor de proteína (%), OL=teor de óleo (%), PAL=teor de ácido graxo palmítico (%), EST=teor de ácido graxo esteárico (%), OLC=teor de 
ácido graxo oléico (%), LIN=teor de ácido graxo linoléico (%), LIL=teor de ácido graxo linolênico (%). 

 

As coleções nucleares desenvolvidas pelas estratégias PMV e LMV, aumentaram 

significativamente a variância para a maioria dos caracteres. Este resultado já era esperado, uma 
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vez que nestas coleções nucleares foram selecionados os acessos mais divergentes pela análise 

multivariada, ou seja, a coleção nuclear foi selecionada para conter uma maior proporção dos 

tipos extremos do que dos tipos comuns, resultando numa maior variância na coleção nuclear em 

relação à coleção base. Um aumento na variância e uma redução no número de acessos na 

coleção nuclear, provavelmente significam manutenção da variabilidade genética em relação à 

coleção base.  

 

2.3.5.4 Comparação das médias 

 

Na Tabela 10, observa-se as médias das 18 características da coleção base, incluídos 

como valores de referencia, e as médias das mesmas características nas cinco estratégias de 

amostragem e o número de acessos avaliados. As médias das características da coleção base 

foram comparadas com cada uma das cinco coleções nucleares, utilizando-se o teste t.  

 

Tabela 10 - Médias de 18 características da coleção base e das cinco coleções nucleares obtidas pela utilização das 
estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), proporcional multivariada (PMV), logarítmica 
(L) e logarítmica multivariada (LMV),  dos acessos da sub-coleção de Glycine max 

 
Coleção base A P PMV L LMV 

Características 
Ind Média Ind Média Ind Média Ind Média Ind Média Ind Média 

DF 15.558 102,58 1.600 102,51 ns 1.600 102,82ns 1.600 102,18 ns 1.600 103,65* 1.600 103,08ns 
DMAT 15.556 175,43 1.599 175,23 ns 1.600 175,39ns 1.599 174,64 ns 1.600 174,61ns 1.600 173,66** 
ALT 15.558 85,52 1.600 84,73 ns 1.600 86,45ns 1.600 90,02** 1.600 92,98** 1.600 92,48** 
ACA 14.555 2,90 1.499 2,91 ns 1.519 2,91ns 1.554 3,08** 1.542 3,03** 1.563 3,08** 
ST 13.573 2,34 1.384 2,30 ns 1.408 2,38ns 1.423 2,63** 1.395 2,66** 1.436 2,75** 
DVM 14.294 1,47 1.452 1,46 ns 1.459 1,47ns 1.490 1,76** 1.378 1,47ns 1.407 1,72** 
DVT 11.072 2,19 1.124 2,20 ns 1.124 2,22ns 1.107 2,51** 1.084 2,21ns 1.091 2,46** 
QS 14.513 2,49 1.491 2,48 ns 1.501 2,47ns 1.484 2,55** 1.534 2,47ns 1.540 2,53* 
MOT 11.800 2,04 1.196 2,04 ns 1.249 2,04ns 1.030 2,14** 1.255 2,06ns 1.107 2,11* 
P100 15.554 15,56 1.600 15,54 ns 1.599 15,53ns 1.599 14,02** 1.600 14,73** 1.598 13,86** 
PRO 15.530 1,96 1.597 1,95 ns 1.594 1,94ns 1.592 1,74** 1.598 1,86** 1.594 1,70** 
PTR 15.523 44,26 1.596 44,14 ns 1.592 44,28ns 1.592 44,35 ns 1.592 44,44* 1.591 44,53** 
OL 15.523 17,85 1.596 17,87 ns 1.592 17,85ns 1.592 17,32** 1.592 17,66** 1.591 17,26** 
PAL 14.551 11,93 1.492 11,96 ns 1.499 11,95ns 1.476 12,02** 1.499 11,94ns 1.479 12,03** 
EST 14.551 3,39 1.492 3,37 ns 1.499 3,40ns 1.476 3,45** 1.499 3,43* 1.479 3,44** 
OLC 14.551 22,45 1.492 22,42 ns 1.499 22,6ns 1.476 22,67 ns 1.499 22,73** 1.479 22,71 ns 
LIN 15.541 53,64 1.598 53,64 ns 1.595 53,51ns 1.592 52,90** 1.595 53,31** 1.593 52,87** 
LIL 15.541 7,98 1.598 7,99 ns 1.595 8,00ns 1.592 8,30** 1.595 8,02ns 1.593 8,26** 

**, *, ns = significativo a 1%; significativo a 5%; e não significativo, respectivamente, pelo teste t. 

DF=dias para o florescimento (dias), DMAT=dias para a maturação fisiológica (dias), ALT=altura de planta (cm), ACA=acamamento (notas de 1 
a 5, 1 sendo ereto e 5 prostrado), TC=terminação do caule (notas de 1 a 5, sendo 1 muito determinado e 5 muito indeterminado), 
DVM=deiscência de vagem na maturação (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), DVT=deiscência de vagem tardia (nota de 1 a 5, 1 
sendo sem deiscência e 5 > 50%), QS= qualidade de semente (nota 1 a 5, 1 sendo boa qualidade de semente e 5 baixa qualidade de semente), 
MOT=mosqueamento (nota 1 a 5, 1 sendo sem manchas e 5 >50% de manchas), P100=peso de 100 sementes (gramas), PRO=produção (kg/ha), 
PTR=teor de proteína (%), OL=teor de óleo (%), PAL=teor de ácido graxo palmítico (%), EST=teor de ácido graxo esteárico (%), OLC=teor de 
ácido graxo oléico (%), LIN=teor de ácido graxo linoléico (%), LIL=teor de ácido graxo linolênico (%). 
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Nas estratégias A e P, não foram observado diferenças significativas para as médias das 

características em relação à coleção base. Para as estratégias PMV, L e LMV, respectivamente, as 

média de 14, 11 e 16 das 18 características, foram significativamente diferentes das médias na 

coleção base. Para as três estratégias, as características ALT, ACA, TC, P100, PRO, OL, EST e 

LIN apresentaram diferenças significativas (P ≤ 0,05). Estas diferenças entre as médias não 

seguem um padrão de aumento ou diminuição dos valores das médias das características para 

uma estratégia específica. Além disso, embora ocorram diferenças significativas entre as médias 

da coleção base e das coleções nucleares para as características DF, DMAT, TC, QS, MOT, PTR, 

OL, PAL, EST, OLC, LIN e LIL, essas diferenças são muito pequenas em valores absolutos e na 

prática podem ser negligenciadas. 

 

2.3.5.5 Correlação fenotípica 

 

Uma boa amostragem, essencial para o desenvolvimento de uma coleção nuclear 

representativa, precisa conservar a associação fenotípica resultante de um complexo gênico co-

adaptado (ORTIZ et al.1998). Diante deste contexto, as correlações fenotípicas entre as 18 

características quantitativas da coleção base e das cinco estratégias de amostragem foram 

calculadas para verificar se as associações foram ou não conservadas na coleção nuclear (Tabelas 

11 a 15). Com mais de 15.000 graus de liberdade, uma vez que a coleção base é formada por 

mais de 15.558 acessos, qualquer coeficiente de correlação com um valor absoluto maior que 

0.015 foi significativo a P ≤ 0,05, um valor absoluto maior que 0,02 foi significativo a P ≤ 0,01 e 

um valor absoluto maior que 0,031 foi significativo a P ≤ 0,0001. Para a coleção nuclear, 

composta de 1.600 acessos, qualquer coeficiente de correlação com valor absoluto maior que 

0,045 foi significativo a P ≤ 0,05, um valor absoluto maior que 0,064 foi significativo a P ≤ 0,01 

e um valor absoluto maior que 0,097 foi significativo a P ≤ 0,0001, considerando 1.500 graus de 

liberdade. 

Entretanto, como a proporção da variância de uma característica qualquer que pode ser 

atribuída a sua relação linear com uma segunda característica é dada pelo quadrado do coeficiente 

de correlação, denominado coeficiente de determinação (R2) (SNEDECOR; COCHRAN, 1980), 

os coeficientes de correlação considerados importantes foram aqueles com um valor absoluto 

maior que 0,71 (R2 = 0,50), ou seja, aqueles em que pelo menos 50% da variação de uma 
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característica é determinada pela variação da outra (SKINNER et al., 1999). Por esse critério, na 

coleção base, somente, três coeficientes de correlação apresentaram valor absoluto maior que 

0,71, ou seja, as correlações entre dias para o florescimento e dias para a maturação fisiológica (r 

= 0,79), deiscência de vagem na maturação e deiscência de vagem tardia (r = 0,75) e teor de 

ácido graxo oléico e teor de ácido graxo linoléico (r = 0,86). A magnitude das correlações 

encontradas para estas características nas cinco estratégias da coleção nuclear também 

apresentaram valores absolutos muito próximos aos da coleção base (Tabelas de 11 a 15). 

Em soja, os estudos sobre correlações fenotípicas têm envolvido caracteres coletados 

desde o florescimento até a maturação, destacando-se a produtividade e seus componentes e, mais 

recentemente, envolvendo análises quantitativas e qualitativas de óleo e proteína (MORRISON; 

VOLDENG; COBER, 2000; TAWARE et al., 1997). Embora tenha sido possível acrescentar 

níveis de significância estatística às estimativas de correlações fenotípicas, existe uma tendência 

entre os melhoristas de plantas de se valorizar mais o sinal (positivo ou negativo) e a magnitude 

dos valores na interpretação aplicada das correlações.  

Outras correlações com valore absoluto inferior a 0,71 podem ser de interesse para os 

melhoristas. Neste trabalho, tais características com valores absolutos inferiores a 0,71, mas que 

apresentam moderada correlação (r > 0,5; P ≤ 0,001) tanto na coleção base e nas cinco estratégias 

de amostragem das coleções nucleares foram encontrados para altura de planta e dias para o 

florescimento (r = 0,50); altura de planta e acamamento (r = 0,56); altura de planta e terminação 

do caule (r = 0,59); teor de óleo e teor de proteína (r = -0,63) e teor de ácido graxo oléico e teor 

de ácido graxo linolênico (r = - 0,60). Associações negativas entre teor de óleo e teor de proteína 

e entre teor de ácidos graxos oléico e linoléico, confirmaram um fato já bem conhecido em soja 

(RUBEL; RINNE; CANVIN, 1972; WILCOX, 1998; WILCOX; SHIBLES, 2001). 

Estas observações indicam que a correlação fenotípica observada na coleção base foi 

preservada nas cinco estratégias de amostragem utilizadas para formar a coleção nuclear de soja, 

demonstrando que o complexo gênico, o qual pode ser responsável pelas correlações acima, foi 

adequadamente preservado nas cinco estratégias de amostragem. Isto foi observado pela 

comparação dos coeficientes de correlação entre a coleção base e cada uma das estratégias de 

amostragem, utilizando o Teste de Fisher com a transformação Z (SNEDECOR e COCHRAN, 

1980) e o teste de significância associado. Os resultados para este teste apresentam correlações 

altíssimas entre a coleção base e cada estratégia, onde 100% dos coeficientes de correlação não  
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Tabela 11 - Coeficientes de correlação de Pearson entre 18 características da coleção base (acima da diagonal) e para a coleção nuclear (abaixo da diagonal) 
obtida pela estratégia Aleatória (A) 

 
 DF DMAT ALT ACA TC DVM DVT QS MOT P100 PRO PTR OL PAL EST OLC LIN LIL 

DF  0,79** 0,50** 0,36** 0,00ns -0,05** -0,12** -0,10** 0,33** -0,14** -0,29** 0,26** -0,46** -0,09** 0,32** -0,18** 0,12** 0,33** 
DMAT 0,79**  0,44** 0,35** -0,04** -0,01ns -0,03** 0,03** 0,35** -0,01ns -0,43** 0,31** -0,42** -0,07** 0,25** -0,22** 0,29** 0,16** 
ALT 0,50** 0,45**  0,56** 0,59** -0,10** -0,12** 0,05** 0,23** -0,34** -0,07** 0,18** -0,27** 0,03** 0,25** -0,07** 0,03** 0,07** 
ACA 0,39** 0,39** 0,56**  0,47** 0,01ns 0,01ns 0,06** 0,30** -0,40** -0,21** 0,20** -0,33** 0,10** 0,19** -0,16** 0,10** 0,21** 
TC 0,02 ns -0,01ns 0,60** 0,46**  -0,13** -0,15** 0,12** 0,05** -0,40** 0,03** 0,11** -0,12** 0,10** 0,13** -0,01ns -0,02** -0,03** 
DVM -0,08** -0,01ns -0,12** -0,01ns -0,16**  0,75** 0,01ns 0,04** 0,05** -0,26** 0,04** -0,09** 0,05** -0,09** 0,06** -0,06** -0,02** 
DVT -0,16** -0,03ns -0,16** -0,02ns -0,17** 0,75**  -0,04** 0,11** 0,01ns -0,35** 0,06** -0,07** 0,12** -0,15** 0,08** -0,08** -0,06** 
QS -0,06* 0,07** 0,09** 0,11** 0,15** 0,04ns 0,02ns  0,12** 0,18** -0,11** -0,02* 0,05** 0,05** 0,08** 0,15** -0,17** -0,28** 
MOT 0,36** 0,38** 0,24** 0,27** 0,05ns 0,06ns 0,10** 0,16**  -0,19** -0,35** 0,31** -0,36** 0,01ns 0,06** -0,10** 0,16** 0,04** 
P100 -0,13** -0,01ns -0,34** -0,40** -0,39** 0,07ns 0,05ns 0,13** -0,20**  0,22** -0,18** 0,40** -0,12** -0,16** 0,24** -0,15** -0,15** 
PRO -0,27** -0,42** -0,11** -0,26** -0,02ns -0,24** -0,30** -0,15** -0,38** 0,25**  -0,31** 0,48** 0,06** -0,11** 0,09** -0,09** -0,04** 
PTR 0,27** 0,35** 0,23** 0,26** 0,13** 0,00ns 0,06ns -0,01ns 0,35** -0,20** -0,34**  -0,63** 0,04** 0,08** -0,12** 0,29** 0,03** 
OL -0,46** -0,44** -0,33** -0,38** -0,14** -0,05ns -0,05ns 0,02ns -0,41** 0,43** 0,50** -0,64**  -0,02* -0,11** 0,26** -0,27** -0,26** 
PAL -0,12** -0,10** 0,03ns 0,07* 0,07* 0,03ns 0,13** 0,06* 0,00ns -0,16** 0,09** 0,01ns -0,01ns  -0,01ns -0,15** -0,12** -0,03** 
EST 0,34** 0,25** 0,25** 0,19** 0,11** -0,08** -0,19** 0,07* 0,05ns -0,19** -0,15** 0,11** -0,15** -0,03ns  0,04** -0,24** 0,01ns 
OLC -0,16** -0,20** -0,08** -0,16** -0,02ns 0,07* 0,07* 0,12** -0,14** 0,27** 0,09** -0,15** 0,27** -0,16** 0,06*  -0,86** -0,60** 
LIN 0,10** 0,27** 0,02ns 0,13** -0,01ns -0,06* -0,06* -0,13** 0,21** -0,15** -0,11** 0,33** -0,29** -0,09** -0,25** -0,86**  0,28** 
LIL 0,32** 0,16** 0,09** 0,22** -0,05ns -0,04ns -0,04ns -0,26** 0,08** -0,15** -0,05* 0,07** -0,26** -0,08** -0,02ns -0,59** 0,29**  
**, *, ns = significativo a 1%; significativo a 5%; e não significativo, respectivamente, pelo teste t.  

DF=dias para o florescimento (dias), DMAT=dias para a maturação fisiológica (dias), ALT=altura de planta (cm), ACA=acamamento (notas de 1 a 5, 1 sendo ereto e 5 prostrado), TC=terminação do 
caule (notas de 1 a 5, sendo 1 muito determinado e 5 muito indeterminado), DVM=deiscência de vagem na maturação (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), DVT=deiscência de vagem 
tardia (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), QS= qualidade de semente (nota 1 a 5, 1 sendo boa qualidade de semente e 5 baixa qualidade de semente), MOT=mosqueamento (nota 1 a 5, 1 
sendo sem manchas e 5 >50% de manchas), P100=peso de 100 sementes (gramas), PRO=produção (kg/ha), PTR=teor de proteína (%), OL=teor de óleo (%), PAL=teor de ácido graxo palmítico (%), 
EST=teor de ácido graxo esteárico (%), OLC=teor de ácido graxo oléico (%), LIN=teor de ácido graxo linoléico (%), LIL=teor de ácido graxo linolênico (%). 
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Tabela 12 - Coeficientes de correlação de Pearson entre 18 características da coleção base (acima da diagonal) e para a coleção nuclear (abaixo da diagonal) 

obtida pela estratégia Proporcional (P) 
 

 DF DMAT ALT ACA TC DVM DVT QS MOT P100 PRO PTR OL PAL EST OLC LIN LIL 

DF  0,79** 0,50** 0,36** 0,00ns -0,05** -0,12** -0,10** 0,33** -0,14** -0,29** 0,26** -0,46** -0,09** 0,32** -0,18** 0,12** 0,33** 
DMAT 0,80**  0,44** 0,35** -0,04** -0,01ns -0,03** 0,03** 0,35** -0,01ns -0,43** 0,31** -0,42** -0,07** 0,25** -0,22** 0,29** 0,16** 
ALT 0,52** 0,48**  0,56** 0,59** -0,10** -0,12** 0,05** 0,23** -0,34** -0,07** 0,18** -0,27** 0,03** 0,25** -0,07** 0,03** 0,07** 
ACA 0,39** 0,38** 0,56**  0,47** 0,01ns 0,01ns 0,06** 0,30** -0,40** -0,21** 0,20** -0,33** 0,10** 0,19** -0,16** 0,10** 0,21** 
TC 0,05ns 0,00ns 0,58** 0,44**  -0,13** -0,15** 0,12** 0,05** -0,40** 0,03** 0,11** -0,12** 0,10** 0,13** -0,01ns -0,02** -0,03** 
DVM -0,05* -0,01ns -0,10** -0,01ns -0,13**  0,75** 0,01ns 0,04** 0,05** -0,26** 0,04** -0,09** 0,05** -0,09** 0,06** -0,06** -0,02** 
DVT -0,11** -0,02ns -0,13** 0,01ns -0,19** 0,74**  -0,04** 0,11** 0,01ns -0,35** 0,06** -0,07** 0,12** -0,15** 0,08** -0,08** -0,06** 
QS -0,07** 0,07** 0,06* 0,01ns 0,09** 0,03ns -0,03ns  0,12** 0,18** -0,11** -0,02* 0,05** 0,05** 0,08** 0,15** -0,17** -0,28** 
MOT 0,33** 0,36** 0,24** 0,30** 0,03ns 0,13** 0,20** 0,09**  -0,19** -0,35** 0,31** -0,36** 0,01ns 0,06** -0,10** 0,16** 0,04** 
P100 -0,13** -0,01ns -0,34** -0,43** -0,42** 0,04ns 0,02ns 0,21** -0,17**  0,22** -0,18** 0,40** -0,12** -0,16** 0,24** -0,15** -0,15** 
PRO -0,29** -0,42** -0,10** -0,23** 0,02ns -0,29** -0,35** -0,13** -0,33** 0,20**  -0,31** 0,48** 0,06** -0,11** 0,09** -0,09** -0,04** 
PTR 0,27** 0,31** 0,19** 0,19** 0,12** 0,13** 0,07* -0,02ns 0,28** -0,19** -0,30**  -0,63** 0,04** 0,08** -0,12** 0,29** 0,03** 
OL -0,44** -0,42** -0,29** -0,35** -0,15** -0,15** -0,09** 0,06* -0,33** 0,41** 0,50** -0,59**  -0,02* -0,11** 0,26** -0,27** -0,26** 
PAL -0,10** -0,07** 0,02ns 0,10** 0,10** 0,00ns 0,10** 0,04ns -0,01ns -0,13** 0,08** 0,04ns -0,02ns  -0,01ns -0,15** -0,12** -0,03** 
EST 0,30** 0,23** 0,26** 0,19** 0,15** -0,10** -0,09** 0,04ns 0,08** -0,15** -0,09** 0,06* -0,07** 0,01ns  0,04** -0,24** 0,01ns 
OLC -0,16** -0,19** -0,08** -0,18** -0,03ns 0,08** 0,09** 0,15** -0,07* 0,24** 0,06* -0,13** 0,25** -0,15** 0,07*  -0,86** -0,60** 
LIN 0,11** 0,26** 0,03ns 0,11** -0,01ns -0,04ns -0,10** -0,15** 0,13** -0,14** -0,08** 0,28** -0,27** -0,13** -0,29** -0,85**  0,28** 
LIL 0,30** 0,13** 0,06* 0,21** -0,01ns -0,01ns -0,02ns -0,28** 0,03ns -0,16** -0,04ns 0,02ns -0,25** -0,01ns 0,03ns -0,60** 0,27**  
**, *, ns = significativo a 1%; significativo a 5%; e não significativo, respectivamente, pelo teste t.  

DF=dias para o florescimento (dias), DMAT=dias para a maturação fisiológica (dias), ALT=altura de planta (cm), ACA=acamamento (notas de 1 a 5, 1 sendo ereto e 5 prostrado), TC=terminação do 
caule (notas de 1 a 5, sendo 1 muito determinado e 5 muito indeterminado), DVM=deiscência de vagem na maturação (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), DVT=deiscência de vagem 
tardia (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), QS= qualidade de semente (nota 1 a 5, 1 sendo boa qualidade de semente e 5 baixa qualidade de semente), MOT=mosqueamento (nota 1 a 5, 1 
sendo sem manchas e 5 >50% de manchas), P100=peso de 100 sementes (gramas), PRO=produção (kg/ha), PTR=teor de proteína (%), OL=teor de óleo (%), PAL=teor de ácido graxo palmítico (%), 
EST=teor de ácido graxo esteárico (%), OLC=teor de ácido graxo oléico (%), LIN=teor de ácido graxo linoléico (%), LIL=teor de ácido graxo linolênico (%). 
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Tabela 13 - Coeficientes de correlação de Pearson entre 18 características da coleção base (acima da diagonal) e para a coleção nuclear (abaixo da diagonal) 

obtida pela estratégia Proporcional Multivariadas (PMV) 
 

 DF DMAT ALT ACA TC DVM DVT QS MOT P100 PRO PTR OL PAL EST OLC LIN LIL 

DF  0,79** 0,50** 0,36** 0,00ns -0,05** -0,12** -0,10** 0,33** -0,14** -0,29** 0,26** -0,46** -0,09** 0,32** -0,18** 0,12** 0,33** 
DMAT 0,76**  0,44** 0,35** -0,04** -0,01ns -0,03** 0,03** 0,35** -0,01ns -0,43** 0,31** -0,42** -0,07** 0,25** -0,22** 0,29** 0,16** 
ALT 0,40** 0,49**  0,56** 0,59** -0,10** -0,12** 0,05** 0,23** -0,34** -0,07** 0,18** -0,27** 0,03** 0,25** -0,07** 0,03** 0,07** 
ACA 0,35** 0,35** 0,61**  0,47** 0,01ns 0,01ns 0,06** 0,30** -0,40** -0,21** 0,20** -0,33** 0,10** 0,19** -0,16** 0,10** 0,21** 
TC 0,15** 0,10** 0,58** 0,65**  -0,13** -0,15** 0,12** 0,05** -0,40** 0,03** 0,11** -0,12** 0,10** 0,13** -0,01ns -0,02** -0,03** 
DVM -0,03ns -0,09** -0,13** 0,03ns -0,13**  0,75** 0,01ns 0,04** 0,05** -0,26** 0,04** -0,09** 0,05** -0,09** 0,06** -0,06** -0,02** 
DVT -0,15** -0,18** -0,12** -0,01ns -0,10** 0,78**  -0,04** 0,11** 0,01ns -0,35** 0,06** -0,07** 0,12** -0,15** 0,08** -0,08** -0,06** 
QS -0,09** 0,09** 0,12** 0,08** 0,07** -0,05ns -0,07*  0,12** 0,18** -0,11** -0,02* 0,05** 0,05** 0,08** 0,15** -0,17** -0,28** 
MOT 0,26** 0,22** 0,24** 0,29** 0,17** -0,04ns 0,08* 0,21**  -0,19** -0,35** 0,31** -0,36** 0,01ns 0,06** -0,10** 0,16** 0,04** 
P100 -0,27** -0,07** -0,32** -0,51** -0,48** 0,05* 0,07* 0,19** -0,34**  0,22** -0,18** 0,40** -0,12** -0,16** 0,24** -0,15** -0,15** 
PRO -0,28** -0,27** -0,07** -0,26** -0,10** -0,22** -0,23** -0,18** -0,38** 0,34**  -0,31** 0,48** 0,06** -0,11** 0,09** -0,09** -0,04** 
PTR 0,23** 0,21** 0,15** 0,23** 0,21** 0,02ns 0,04ns 0,01ns 0,27** -0,30** -0,41**  -0,63** 0,04** 0,08** -0,12** 0,29** 0,03** 
OL -0,40** -0,27** -0,20** -0,39** -0,31** -0,04ns -0,02ns 0,07** -0,32** 0,57** 0,52** -0,65**  -0,02* -0,11** 0,26** -0,27** -0,26** 
PAL -0,02ns 0,00ns 0,07** 0,15** 0,16** -0,03ns 0,07* 0,06* 0,03ns -0,14** 0,04ns 0,00ns -0,08**  -0,01ns -0,15** -0,12** -0,03** 
EST 0,30** 0,26** 0,22** 0,20** 0,08** -0,01ns -0,09** 0,05ns 0,06ns -0,10** -0,10** 0,06* -0,05* 0,04ns  0,04** -0,24** 0,01ns 
OLC -0,25** -0,16** -0,08** -0,20** -0,16** 0,05ns 0,12** 0,22** -0,13** 0,43** 0,14** -0,17** 0,40** -0,18** 0,04ns  -0,86** -0,60** 
LIN 0,14** 0,18** 0,08** 0,10** 0,09** -0,10** -0,14** -0,21** 0,15** -0,33** -0,08** 0,23** -0,31** -0,05ns -0,23** -0,89**  0,28** 
LIL 0,38** 0,15** 0,04ns 0,28** 0,19** 0,10** -0,02ns -0,30** 0,05ns -0,37** -0,17** 0,15** -0,42** -0,01ns 0,02ns -0,70** 0,41**  
**, *, ns = significativo a 1%; significativo a 5%; e não significativo, respectivamente, pelo teste t.  

DF=dias para o florescimento (dias), DMAT=dias para a maturação fisiológica (dias), ALT=altura de planta (cm), ACA=acamamento (notas de 1 a 5, 1 sendo ereto e 5 prostrado), TC=terminação do 
caule (notas de 1 a 5, sendo 1 muito determinado e 5 muito indeterminado), DVM=deiscência de vagem na maturação (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), DVT=deiscência de vagem 
tardia (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), QS= qualidade de semente (nota 1 a 5, 1 sendo boa qualidade de semente e 5 baixa qualidade de semente), MOT=mosqueamento (nota 1 a 5, 1 
sendo sem manchas e 5 >50% de manchas), P100=peso de 100 sementes (gramas), PRO=produção (kg/ha), PTR=teor de proteína (%), OL=teor de óleo (%), PAL=teor de ácido graxo palmítico (%), 
EST=teor de ácido graxo esteárico (%), OLC=teor de ácido graxo oléico (%), LIN=teor de ácido graxo linoléico (%), LIL=teor de ácido graxo linolênico (%). 
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Tabela 14 - Coeficientes de correlação de Pearson entre 18 características da coleção base (acima da diagonal) e para a coleção nuclear (abaixo da diagonal) 

obtida pela estratégia Logarítmica (L) 
 

 DF DMAT ALT ACA TC DVM DVT QS MOT P100 PRO PTR OL PAL EST OLC LIN LIL 

DF  0,79** 0,50** 0,36** 0,00ns -0,05** -0,12** -0,10** 0,33** -0,14** -0,29** 0,26** -0,46** -0,09** 0,32** -0,18** 0,12** 0,33** 
DMAT 0,85**  0,44** 0,35** -0,04** -0,01ns -0,03** 0,03** 0,35** -0,01ns -0,43** 0,31** -0,42** -0,07** 0,25** -0,22** 0,29** 0,16** 
ALT 0,60** 0,63**  0,56** 0,59** -0,10** -0,12** 0,05** 0,23** -0,34** -0,07** 0,18** -0,27** 0,03** 0,25** -0,07** 0,03** 0,07** 
ACA 0,45** 0,45** 0,62**  0,47** 0,01ns 0,01ns 0,06** 0,30** -0,40** -0,21** 0,20** -0,33** 0,10** 0,19** -0,16** 0,10** 0,21** 
TC 0,23** 0,19** 0,59** 0,56**  -0,13** -0,15** 0,12** 0,05** -0,40** 0,03** 0,11** -0,12** 0,10** 0,13** -0,01ns -0,02** -0,03** 
DVM -0,10** -0,13** -0,18** -0,10** -0,16**  0,75** 0,01 ns 0,04** 0,05** -0,26** 0,04** -0,09** 0,05** -0,09** 0,06** -0,06** -0,02** 
DVT -0,10** -0,11** -0,16** -0,06 ns -0,18** 0,71**  -0,04** 0,11** 0,01ns -0,35** 0,06** -0,07** 0,12** -0,15** 0,08** -0,08** -0,06** 
QS 0,07** 0,15** 0,09** 0,07* 0,08** -0,02ns -0,03ns  0,12** 0,18** -0,11** -0,02* 0,05** 0,05** 0,08** 0,15** -0,17** -0,28** 
MOT 0,38** 0,39** 0,27** 0,32** 0,15** 0,00ns 0,08* 0,21**  -0,19** -0,35** 0,31** -0,36** 0,01ns 0,06** -0,10** 0,16** 0,04** 
P100 -0,28** -0,17** -0,33** -0,43** -0,39** 0,05ns 0,01ns 0,11** -0,20**  0,22** -0,18** 0,40** -0,12** -0,16** 0,24** -0,15** -0,15** 
PRO -0,39** -0,35** -0,11** -0,18** -0,03ns -0,28** -0,34** -0,16** -0,31** 0,29**  -0,31** 0,48** 0,06** -0,11** 0,09** -0,09** -0,04** 
PTR 0,37** 0,34** 0,26** 0,23** 0,16** 0,10** 0,11** 0,06* 0,33** -0,24** -0,34**  -0,63** 0,04** 0,08** -0,12** 0,29** 0,03** 
OL -0,54** -0,45** -0,34** -0,37** -0,22** -0,08** -0,12** -0,03ns -0,38** 0,49** 0,54** -0,65**  -0,02* -0,11** 0,26** -0,27** -0,26** 
PAL -0,10** -0,05* 0,04 ns 0,11** 0,09** -0,01ns 0,14** 0,11** 0,03ns -0,11** 0,07** 0,04ns -0,03ns  -0,01ns -0,15** -0,12** -0,03** 
EST 0,29** 0,26** 0,22** 0,15** 0,12** -0,06* -0,02ns 0,08** 0,03ns -0,15** -0,07** 0,08** -0,08** 0,00ns  0,04** -0,24** 0,01ns 
OLC -0,29** -0,29** -0,20** -0,24** -0,15** 0,02ns 0,14** 0,09** -0,16** 0,34** 0,14** -0,17** 0,34** -0,19** 0,02ns  -0,86** -0,60** 
LIN 0,30** 0,38** 0,24** 0,23** 0,13** -0,03ns -0,17** -0,17** 0,21** -0,27** -0,09** 0,27** -0,32** -0,07** -0,19** -0,87**  0,28** 
LIL 0,23** 0,06* 0,02ns 0,18** 0,11** 0,02ns -0,07* -0,23** 0,04ns -0,23** -0,16** 0,06** -0,29** -0,06* -0,03ns -0,59** 0,29**  
**, *, ns = significativo a 1%; significativo a 5%; e não significativo, respectivamente, pelo teste t.  

DF=dias para o florescimento (dias), DMAT=dias para a maturação fisiológica (dias), ALT=altura de planta (cm), ACA=acamamento (notas de 1 a 5, 1 sendo ereto e 5 prostrado), TC=terminação do 
caule (notas de 1 a 5, sendo 1 muito determinado e 5 muito indeterminado), DVM=deiscência de vagem na maturação (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), DVT=deiscência de vagem 
tardia (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), QS= qualidade de semente (nota 1 a 5, 1 sendo boa qualidade de semente e 5 baixa qualidade de semente), MOT=mosqueamento (nota 1 a 5, 1 
sendo sem manchas e 5 >50% de manchas), P100=peso de 100 sementes (gramas), PRO=produção (kg/ha), PTR=teor de proteína (%), OL=teor de óleo (%), PAL=teor de ácido graxo palmítico (%), 
EST=teor de ácido graxo esteárico (%), OLC=teor de ácido graxo oléico (%), LIN=teor de ácido graxo linoléico (%), LIL=teor de ácido graxo linolênico (%). 
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Tabela 15 - Coeficientes de correlação de Pearson entre 18 características da coleção base (acima da diagonal) e para a coleção nuclear (abaixo da diagonal) 

obtida pela estratégia Logarítmica Multivariada (LMV) 
 

 DF DMAT ALT ACA TC DVM DVT QS MOT P100 PRO PTR OL PAL EST OLC LIN LIL 

DF  0,79** 0,50** 0,36** 0,00 ns -0,05** -0,12** -0,10** 0,33** -0,14** -0,29** 0,26** -0,46** -0,09** 0,32** -0,18** 0,12** 0,33** 
DMAT 0,81**  0,44** 0,35** -0,04** -0,01 ns -0,03** 0,03** 0,35** -0,01 ns -0,43** 0,31** -0,42** -0,07** 0,25** -0,22** 0,29** 0,16** 
ALT 0,51** 0,59**  0,56** 0,59** -0,10** -0,12** 0,05** 0,23** -0,34** -0,07** 0,18** -0,27** 0,03** 0,25** -0,07** 0,03** 0,07** 
ACA 0,42** 0,40** 0,60**  0,47** 0,01 ns 0,01 ns 0,06** 0,30** -0,40** -0,21** 0,20** -0,33** 0,10** 0,19** -0,16** 0,10** 0,21** 
TC 0,27** 0,23** 0,58** 0,66**  -0,13** -0,15** 0,12** 0,05** -0,40** 0,03** 0,11** -0,12** 0,10** 0,13** -0,01 ns -0,02** -0,03** 
DVM -0,08** -0,18** -0,21** -0,04 ns -0,14**  0,75** 0,01 ns 0,04** 0,05** -0,26** 0,04** -0,09** 0,05** -0,09** 0,06** -0,06** -0,02** 
DVT -0,13** -0,20** -0,17** 0,02 ns -0,13** 0,77**  -0,04** 0,11** 0,01 ns -0,35** 0,06** -0,07** 0,12** -0,15** 0,08** -0,08** -0,06** 
QS 0,00ns 0,13** 0,15** 0,11** 0,09** -0,03 ns -0,04ns  0,12** 0,18** -0,11** -0,02* 0,05** 0,05** 0,08** 0,15** -0,17** -0,28** 
MOT 0,31** 0,29** 0,29** 0,34** 0,23** -0,01ns 0,15** 0,25**  -0,19** -0,35** 0,31** -0,36** 0,01 ns 0,06** -0,10** 0,16** 0,04** 
P100 -0,31** -0,15** -0,31** -0,50** -0,48** 0,03ns -0,01 ns 0,13** -0,32**  0,22** -0,18** 0,40** -0,12** -0,16** 0,24** -0,15** -0,15** 
PRO -0,37** -0,29** -0,09** -0,26** -0,13** -0,25** -0,28** -0,19** -0,35** 0,34**  -0,31** 0,48** 0,06** -0,11** 0,09** -0,09** -0,04** 
PTR 0,32** 0,26** 0,16** 0,23** 0,20** 0,08** 0,09** 0,04ns 0,28** -0,27** -0,40**  -0,63** 0,04** 0,08** -0,12** 0,29** 0,03** 
OL -0,45** -0,32** -0,25** -0,42** -0,36** -0,07* -0,09** 0,03ns -0,35** 0,56** 0,53** -0,64**  -0,02* -0,11** 0,26** -0,27** -0,26** 
PAL -0,04 ns -0,01ns 0,05ns 0,13** 0,13** -0,02ns 0,10** 0,11** 0,05ns -0,13** 0,03ns -0,02ns -0,07**  -0,01ns -0,15** -0,12** -0,03** 
EST 0,30** 0,26** 0,20** 0,15** 0,08** -0,02ns -0,02ns 0,07** 0,08** -0,11** -0,13** 0,04ns -0,04ns 0,03ns  0,04** -0,24** 0,01ns 
OLC -0,28** -0,19** -0,12** -0,25** -0,20** 0,02ns 0,10** 0,15** -0,14** 0,45** 0,17** -0,19** 0,41** -0,15** 0,05*  -0,86** -0,60** 
LIN 0,23** 0,26** 0,16** 0,18** 0,16** -0,08** -0,16** -0,20** 0,14** -0,37** -0,06* 0,23** -0,33** -0,08** -0,23** -0,90**  0,28** 
LIL 0,27** 0,06* 0,01ns 0,28** 0,22** 0,09** 0,03ns -0,28** 0,06* -0,40** -0,22** 0,19** -0,43** -0,04ns -0,03ns -0,69** 0,41**  
**, *, ns = significativo a 1%; significativo a 5%; e não significativo, respectivamente, pelo teste t.  

DF=dias para o florescimento (dias), DMAT=dias para a maturação fisiológica (dias), ALT=altura de planta (cm), ACA=acamamento (notas de 1 a 5, 1 sendo ereto e 5 prostrado), TC=terminação do 
caule (notas de 1 a 5, sendo 1 muito determinado e 5 muito indeterminado), DVM=deiscência de vagem na maturação (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), DVT=deiscência de vagem 
tardia (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), QS= qualidade de semente (nota 1 a 5, 1 sendo boa qualidade de semente e 5 baixa qualidade de semente), MOT=mosqueamento (nota 1 a 5, 1 
sendo sem manchas e 5 >50% de manchas), P100=peso de 100 sementes (gramas), PRO=produção (kg/ha), PTR=teor de proteína (%), OL=teor de óleo (%), PAL=teor de ácido graxo palmítico (%), 
EST=teor de ácido graxo esteárico (%), OLC=teor de ácido graxo oléico (%), LIN=teor de ácido graxo linoléico (%), LIL=teor de ácido graxo linolênico (%). 
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foram significativamente diferentes (P ≤ 0,05) para as estratégias A e P. Para as estratégias L, 

PMV e LMV, foram observados, respectivamente, 78,43%, 77,77 e 73,20 de diferenças não 

significativas (P ≤ 0,05) para os coeficientes de correlação. Esses resultados indicam que as 

correlações fenotípicas foram preservadas, uma vez que mais de 70% das correlações não foram 

significativamente diferentes entre a coleção base e as estratégias de amostragem, como sugerido 

pelos trabalhos de Diwan; McIntosh e Bauchan (1995); Skinner et al. (1999); Hu; Zhu e Xu 

(2000); Malosetti e Abadie (2001). 

 

2.3.5.6 Índice de retenção da variabilidade 

 

Os valores de máximo e mínimo das 18 características quantitativas para a coleção base e 

para as cinco coleções nucleares são mostrados na Tabela 16. Ambos os extremos foram 

capturados para as características ACA, TC, DVM, DVT, QS e MOT, nas cinco estratégias de 

amostragem, representando 100% da amplitude total da coleção base. Para as estratégias A, P e 

L, além dos extremos das características acima, foram capturados 1, 3 e 4 valores extremos de 

outras características, respectivamente. Para as estratégias PMV e LMV foram capturados, 

respectivamente 17 e 18 dos 24 extremos das características restantes. 

A amplitude das 18 características quantitativas da coleção base e das cinco estratégias, o 

índice de retenção para cada característica e o índice de retenção médio da variabilidade para 

cada uma das cinco coleções nucleares, estão presentes na Tabela 17. A amplitude de cada 

característica avaliada na coleção nuclear foi comparada com a amplitude na coleção base para 

avaliar o quanto da amplitude original foi capturada pelas diferentes estratégias de amostragem. 

As menores retenções de amplitudes ocorreram para as características EST na estratégia A 

(49,26%) e para a característica DF nas estratégias A (65,08), P (65,87%) e L (69,05%). Para a 

estratégia A, quatro das 18 características apresentaram amplitudes menores que 70% da 

amplitude exibida na coleção base. 

De acordo com Frankel e Brown (1984) uma amostragem é eficiente, quando o índice de 

retenção médio obtido for maior que os 80%. Portanto, pode-se inferir que pelo índice de 

retenção da variabilidade média, independente da estratégia amostrada, todas as cinco estratégias 

foram eficientes em obter uma coleção nuclear menor e com uma representatividade adequada da 
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coleção base e que a maior parte da variação genética da coleção base foi preservada nas coleções 

nucleares. 

Pode-se observar que independente da estratégia de amostragem utilizada, 

proporcional ou logarítmica, os maiores valores de retenção de variabilidade foram obtidos 

quando se utilizou a estratégia de amostragem baseada em análise multivariada (PMV e 

LMV). Para essas estratégias, o índice de retenção médio foi de aproximadamente 99%, ou 

seja, ao se amostrar 1.600 acessos, estima-se que aproximadamente 99% da variabilidade 

tenha sido amostrada. 

 

Tabela 16 - Valores máximo e mínimo das 18 características quantitativas da coleção base e das cinco coleções 
nucleares obtidas pela utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), 
proporcional multivariada (PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV), dos acessos da 
sub-coleção de Glycine max 

 
Coleção base A P PMV L LMV 

Características 
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min 

DF 153 27 151 69 152 69 152 27 152 65 152 27 
DMAT 228 117 225 133 226 134 228 117 227 117 228 117 
ALT 300 14 235 24,5 230 22,5 300 21 300 14 300 14 
ACA 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
TC 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
DVM 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
DVT 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
QS 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
MOT 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
P100 39,5 1,95 38,1 2,9 36,9 1,95 38,1 1,95 33,8 2,35 37,8 1,95 
PRO 4,21 0,02 3,93 0,08 4,04 0,1 3,98 0,03 4,03 0,03 3,92 0,02 
PTR 57,88 31,7 53,9 35,1 55,61 35,6 57,4 31,7 56 31,7 57,88 31,7 
OL 25,4 8,1 23,5 8,1 23,2 8,2 25,4 8,1 23,1 9,76 25,4 8,1 
PAL 18,39 8 16,7 8,6 17,3 8,6 18,39 8 16,3 8,2 18,39 8,37 
EST 10,6 1,12 6,57 1,9 10,6 1,5 10,6 1,12 8,3 1,5 10,6 1,12 
OLC 50,3 11,1 39,7 12,29 40,6 11,31 50,3 11,1 42,9 11,31 50,3 11,1 
LIN 64,98 30,3 63,2 36 64,98 30,3 64,4 30,3 62,9 37,3 64,4 30,3 
LIL 18,1 3,4 13,8 3,7 15,79 3,7 18,1 3,4 15,9 4,4 18,1 3,6 

DF=dias para o florescimento (dias), DMAT=dias para a maturação fisiológica (dias), ALT=altura de planta (cm), ACA=acamamento (notas de 1 
a 5, 1 sendo ereto e 5 prostrado), TC=terminação do caule (notas de 1 a 5, sendo 1 muito determinado e 5 muito indeterminado), DVM=deiscência 
de vagem na maturação (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), DVT=deiscência de vagem tardia (nota de 1 a 5, 1 sendo sem 
deiscência e 5 > 50%), QS= qualidade de semente (nota 1 a 5, 1 sendo boa qualidade de semente e 5 baixa qualidade de semente), 
MOT=mosqueamento (nota 1 a 5, 1 sendo sem manchas e 5 >50% de manchas), P100=peso de 100 sementes (gramas), PRO=produção (kg/ha), 
PTR=teor de proteína (%), OL=teor de óleo (%), PAL=teor de ácido graxo palmítico (%), EST=teor de ácido graxo esteárico (%), OLC=teor de 
ácido graxo oléico (%), LIN=teor de ácido graxo linoléico (%), LIL=teor de ácido graxo linolênico (%). 

 

As estratégias A, P e L apresentaram os menores índices médios de retenção da 

variabilidade, isto é, 84,02%; 89,35%; e 88,87%, respectivamente. Normalmente espera-se que a 

estratégia P sub-represente os grupos pequenos, não incluindo toda a variância disponível nestes 
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grupos. Porém como alguns grupos pequenos foram amostrados integralmente ou com uma 

proporção maior que 10,28%, houve um desvio da proporcionalidade em relação ao esperado e, 

consequentemente, ocorreu um aumento da amplitude retida. Estes resultados foram diferentes 

dos encontrados por Malosetti e Abadie (2001); Diwan; McIntosh e Bauchan (1995), que 

concluem que a estratégia L deveria ser preferida sobre a estratégia P. Quando as estratégias P e 

L são combinadas com a escolha dos acessos usando a analise multivariada, há um aumento do 

IRV médio para as correspondentes coleções nucleares (P versus PMV e L versus LMV). O 

maior IRV médio foi obtido para a estratégia PMV, com a percentagem de retenção das 18 

características variando entre 94% e 100%, muito próximo da estratégia LMV.  

 

Tabela 17 - Amplitudes de 18 características, o índice de retenção para cada característica (IRV) e o índice de 

retenção médio da variabilidade (IRV ) da coleção base e das cinco coleções nucleares obtidas pela 
utilização das estratégias de amostragem aleatória (A), proporcional (P), proporcional multivariada 
(PMV), logarítmica (L) e logarítmica multivariada (LMV), dos acessos da sub-coleção de Glycine max 

 
CB A P PMV L LMV 

Características Ampli-
tude 

Ampli-
tude 

IRV 
(%) 

Ampli-
tude 

IRV 
(%) 

Ampli-
tude 

IRV 
(%) 

Ampli-
tude 

IRV 
(%) 

Ampli-
tude 

IRV 
(%) 

DF 126 82 65,08 83 65,87 125 99,21 87 69,05 125 99,21 
DMAT 111 92 82,88 92 82,88 111 100,00 110 99,10 111 100,00 
ALT 286 210,5 73,60 207,5 72,55 279 97,55 286 100,00 286 100,00 
ACA 4 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 
TC 4 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 
DVM 4 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 
DVT 4 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 
QS 4 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 
MOT 4 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 
P100 37,55 35,2 93,74 34,95 93,08 36,15 96,27 31,45 83,75 35,85 95,47 
PRO 4,19 3,85 91,89 3,94 94,03 3,95 94,27 4 95,47 3,9 93,08 
PTR 26,18 18,8 71,81 20,01 76,43 25,7 98,17 24,3 92,82 26,18 100,00 
OL 17,3 15,4 89,02 15 86,71 17,3 100,00 13,34 77,11 17,3 100,00 
PAL 10,39 8,1 77,96 8,7 83,73 10,39 100,00 8,1 77,96 10,02 96,44 
EST 9,48 4,67 49,26 9,1 95,99 9,48 100,00 6,8 71,73 9,48 100,00 
OLC 39,2 27,41 69,92 29,29 74,72 39,2 100,00 31,59 80,59 39,2 100,00 
LIN 34,68 27,2 78,43 34,68 100,00 34,1 98,33 25,6 73,82 34,1 98,33 
LIL 14,7 10,1 68,71 12,09 82,24 14,7 100,00 11,5 78,23 14,5 98,64 
IRV médio  84,02 89,35 99,10 88,87 98,95 

DF=dias para o florescimento (dias), DMAT=dias para a maturação fisiológica (dias), ALT=altura de planta (cm), ACA=acamamento (notas de 1 
a 5, 1 sendo ereto e 5 prostrado), TC=terminação do caule (notas de 1 a 5, sendo 1 muito determinado e 5 muito indeterminado), DVM=deiscência 
de vagem na maturação (nota de 1 a 5, 1 sendo sem deiscência e 5 > 50%), DVT=deiscência de vagem tardia (nota de 1 a 5, 1 sendo sem 
deiscência e 5 > 50%), QS= qualidade de semente (nota 1 a 5, 1 sendo boa qualidade de semente e 5 baixa qualidade de semente), 
MOT=mosqueamento (nota 1 a 5, 1 sendo sem manchas e 5 >50% de manchas), P100=peso de 100 sementes (gramas), PRO=produção (kg/ha), 
PTR=teor de proteína (%), OL=teor de óleo (%), PAL=teor de ácido graxo palmítico (%), EST=teor de ácido graxo esteárico (%), OLC=teor de 
ácido graxo oléico (%), LIN=teor de ácido graxo linoléico (%), LIL=teor de ácido graxo linolênico (%). 
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2.3.5.7 Escolha da melhor estratégia para representar a coleção nuclear de soja. 

 

Por definição, uma coleção nuclear é uma amostra representativa da diversidade genética 

de uma espécie e seus parentes com mínimo de repetitividade. A montagem de uma coleção 

nuclear, independente da espécie, é basicamente um exercício de amostragem, que tenta 

assegurar a máxima retenção dos alelos presentes na coleção base. Entretanto, isto não 

necessariamente implica que todos os alelos têm que ser incluídos na coleção nuclear. Isto ocorre, 

principalmente, por duas razões: a impossibilidade prática de incluir todos os alelos em uma 

amostra reduzida (BROWN 1989a; 1989b) e o fato de que todos os alelos não têm igual valor de 

uso no futuro (ALLARD 1992; FRANKEL; BROWN, 1984; FRANKEL; BROWN; BURDON, 

1995). É improvável que alelos que estão em baixa freqüência na maioria dos acessos, embora 

ocasionalmente afetem a qualidade ou outras características de importância agronômica, tenham 

alguma importância no futuro (ALLARD 1992; FRANKEL; BROWN; BURDON, 1995). 

Consequentemente, as estratégias de amostragem deveriam assegurar uma razoável inclusão dos 

alelos mais freqüentes, os quais geralmente estão relacionados com a adaptação geral (altas 

freqüências e amplamente distribuídos) e adaptação especifica (freqüências intermediárias a altas, 

mas localizados). 

O conceito estatístico de representatividade é difícil de ser aplicado para definir a 

qualidade da coleção nuclear em relação à coleção base, pois pode significar média, variância, 

simetria e curtose semelhantes ou iguais à da coleção base. No caso da representatividade 

significar manutenção da variabilidade genética, pode-se ter igualdade entre médias, amplitudes e 

correlações entre as características, mas desigualdade de variância (variância da coleção base < 

variância da coleção nuclear) e curtose (curtose da coleção base > curtose da coleção nuclear), o 

que traria em seu bojo diferenças entre as distribuições. Manter a diversidade genética da coleção 

base implicará na manutenção da média, da amplitude e a ampliação da variância fenotípica entre 

o indivíduos da coleção nuclear em relação a coleção base, em provavelmente 100% das 

características.  

Como proposto, a estratégia de amostragem para obter a coleção nuclear, deveria 

maximizar a diversidade na amostra e reduzir a redundância de genótipos idênticos. Praticamente 

isso significa que as freqüências dos acessos nas classes mais representativas deveriam ser 

reduzidas, enquanto que as freqüências dos tipos mais raros deveriam ser aumentadas. Deste 
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modo os melhoristas de planta poderiam então usar esta amostra como uma fonte de 

germoplasma exótico para aumentar a base genética de seu programa de melhoramento, na 

esperança de identificar novos alelos relacionados com produtividade ou para descobrir uma 

característica específica e voltar à coleção base para serem encontradas mais fontes. Em ambos os 

casos, a coleção de amostra deve incluir a maior diversidade genotípica possível.  

Como as estratégias de amostragem afetam as propriedades da coleção nuclear, uma vez 

que influem na retenção das características, a escolha da estratégia de amostragem depende 

grandemente dos objetivos dados para a coleção nuclear. Quanto aos objetivos, duas opções são 

possíveis: a) se a manutenção da coleção tornou-se impraticável devido ao aumento de tamanho, 

o objetivo principal da coleção nuclear é concentrar esforços no menor grupo que fielmente 

represente a diversidade da coleção base; b) se a coleção é para ser usada por melhoristas visando 

obter novos cultivares, esta deveria conter a máxima quantidade da diversidade presente na 

coleção base e facilitar o acesso do melhorista aos genótipos sub-representados na coleção base. 

Deste modo, para uso no melhoramento, a estratégia de amostragem a ser adotada deveria 

fornecer um mecanismo para assegurar que os tipos menos representados sejam incluídos na 

coleção nuclear. A informação da quantidade e da distribuição da variabilidade dentro de uma 

coleção, se disponível, deve ser usada para apoiar a estratégia de amostragem (BROWN, 1989a).  

As informações obtidas dos parâmetros estatísticos (médias, variâncias, e amplitudes de 

variação), dos valores de χ2 e das distribuições de freqüências indicaram haver diferenças entre as 

coleções nucleares formadas pelas cinco estratégias, quanto à diversidade, quando comparados com 

a coleção base. Porém todas são consideradas aceitáveis para representar a coleção base, se 

considerarmos que mais de 70% das médias e amplitudes, de cada característica, não foram 

significativamente diferentes das médias e amplitudes correspondentes da coleção base, como 

sugerido pelos trabalhos de Diwan; McIntosh e Bauchan (1995); Skinner et al. (1999); Hu; Zhu e 

Xu (2000); Malosetti e Abadie (2001). Entretanto, não se pode esquecer que para fins de 

melhoramento genético, a melhor opção é ter uma coleção nuclear que apresente igualdade entre 

médias, amplitudes e correlações entre as características, mas desigualdade de variância 

(variância da coleção base < variância da coleção nuclear), curtose (curtose da coleção base > 

curtose da coleção nuclear) e diferenças entre as distribuições. Essa definição foi utilizada para 

analisar cada estratégia e decidir na escolha da melhor delas para definir a coleção base de 

Glycine max.  
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A coleção nuclear desenvolvida pela amostragem aleatória (A) foi a que melhor 

representou a estrutura da diversidade genética da coleção base, porque a seleção aleatória dos 

acessos resulta numa coleção nuclear com as menores diferenças de médias e variâncias (entre 

todas as estratégias) em relação a ela. Porém, este tipo de amostragem pode não selecionar os 

indivíduos cuja proporção na coleção base é pequena. Nesse caso ela pode não ser desejável 

diante das necessidades dos melhoristas. Esta estratégia deve ser recomendada quando pouca ou 

nenhuma informação está disponível. Ela conserva a representatividade, apresentando as mesmas 

médias e a mesma distribuição que a coleção base para todas as características, mas não evita a 

presença de acessos muito semelhantes na coleção nuclear, não maximiza a diversidade genética, 

resultando numa perda da variabilidade da coleção base, através da perda da amplitude das 

características e da redundância dos acessos. Há uma perda dos valores extremos das 

características. Estes resultados estão de acordo com os encontrados na literatura (BROWN, 

1989b; DIWAN; McINTOSH; BAUCHAN, 1995; ERSKINE; MUEHLBAUER, 1991; 

SCHOEN; BROWN 1995), sugerindo que a amostragem estratificada é superior à inteiramente 

ao acaso. A amostragem estratificada pode causar menor repetição de acessos e reter maior 

diversidade genética. Este método é favorecido quando uma coleção pode ser agrupada por 

categorias e características importantes. 

Em nosso estudo as quatro estratégias que utilizaram amostras estratificadas também 

puderam ser consideradas como eficientes na estruturação da coleção nuclear. A estratégia P 

diferiu pouco da estratégia proporcional citada na literatura, sendo que, os grupos pequenos 

foram amostrados com uma intensidade maior que 10,28%, reduzindo o favorecimento dos 

grupos de maior tamanho. Isso provavelmente aproximou os resultados desta estratégia dos 

obtidos com a estratégia L, que tem como regra aumentar o número de acessos amostrados em 

grupos pequenos e reduzir o número de acessos em grupos grandes. Estas duas estratégias não 

apresentaram diferenças em relação à estratégia A, quanto à média e ao índice de retenção médio 

da variabilidade. No entanto, como esperado, a distribuição de freqüência na estratégia L foi 

significativamente diferente da coleção base, ao assegurar uma relativa maior amostragem dos 

grupos pequenos e uma menor amostragem dos grupos grandes. Assim, grupos contendo poucos 

acessos são mais que proporcionalmente representados na amostra e, grupos com grande número 

de acessos contribuem relativamente com menos acessos na coleção nuclear, levando a uma 

maior variância das características. No entanto, quando comparado com o índice médio de 
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retenção da variabilidade, a estratégia L não diferiu da estratégia P. Para a estratégia P, os dados 

referentes à curtose mostram que das 18 características, somente oito apresentaram valores 

menores que o da coleção base. Era esperado um resultado intermediário entre a estratégia 

aleatória e a logarítmica, uma vez que para os grupos menores houve uma maior amostragem. 

Essa não diferença em relação à estratégia aleatória foi devida provavelmente ao número de 

grupos com amostragem maior que 10,28% em relação ao total de grupos (81 grupos). Para a 

estratégia logarítmica, 72% das características apresentaram valores de curtose menores que a 

coleção base (Tabela 8), apresentando uma distribuição mais uniforme que a coleção base. 

As estratégias P e L, embora, não maximizem aparentemente a representatividade das 

coleções nucleares geradas em termos de média, variância e distribuição, atendem melhor aos 

requisitos necessários ao melhoramento genético, do que a estratégia A. 

Ainda com base no critério de melhoria das condições de uso para o melhorista, o método 

baseado na escolha dos acessos utilizando a análise multivariada, produziu as duas melhores 

coleções nucleares (estratégia PMV e LMV). Nessas estratégias as amplitudes permaneceram 

similares enquanto a maioria das médias não diferiu significativamente das médias dos caracteres 

da coleção base. Utilizando a escolha através da analise multivariada, selecionou-se os acessos 

mais divergentes dentro de cada grupo e com isso reduziu-se ao mínimo a repetitividade. Estas 

estratégias foram eficientes em aumentar as variâncias fenotipicas para a maioria das 

características das coleções nucleares. A maior variância ocorreu principalmente por ter 

aumentado os acessos menos freqüentes e diminuído os mais freqüentes, deste modo achatando a 

distribuição de freqüências (mais de 77% dos valores de curtose das coleções nucleares foram 

menores que os valores da coleção base – distribuição planicúrtica). 

Dado que o método de escolha dos acessos através da análise multivariada seleciona os 

acessos mais divergentes dentro de cada grupo e não somente baseado no tamanho do grupo, as 

estratégias PMV e LMV deveriam ser preferidas se o nível de diversidade, como ocorre em 

muitas coleções de germoplasma, mudasse entre e dentro dos grupos, independente do fato destes 

serem grandes ou pequenos. Porém, eles só podem ser executados quando a amplitude da 

diversidade genética ou fenotipica dos grupos na coleção é conhecida, e, conseqüentemente, o 

método só pode ser usado quando os dados foram coletados para os acessos. Em contraste, ambos 

os método proporcional e logarítmico podem ser usados se estão disponíveis somente os dados de 

passaporte, uma vez que mais de 70% das médias e amplitudes, de cada característica, não foram 
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significativamente diferentes das médias e amplitudes correspondentes da coleção base, como 

sugerido pelos trabalhos de Diwan; McIntosh e Bauchan (1995); Skinner et al. (1999); Hu; Zhu e 

Xu (2000); Malosetti e Abadie (2001). 

A estratégia PMV apresentou um índice médio de retenção da variabilidade de 99,10% do 

padrão de variação presente na coleção base, diferindo muito pouco da obtida pela estratégia 

LMV, que reteve 98,95% (Tabela 17). Como em ambas as estratégias utilizou-se as informações 

dos dados de passaporte, de grupos de maturação e da variabilidade dentro dos grupos e como a 

metodologia utilizada para a estratificação dos grupos e do número de acessos por grupo não 

diferiram entre a estratégia P e PMV e também entre as estratégias L e LMV, o que levou a 

escolha da melhor estratégia foi a recomendação proposta por Brown (1989b). Nesta 

recomendação, a estratégia L deveria ser preferida quando o nível de variação entre e dentro dos 

grupos da coleção base é desconhecido, o que não é o caso do presente trabalho. Assim, segundo 

este autor, a melhor estratégia para representar a coleção nuclear de Glycine max é a PMV, 

devido às seguintes razões: a) os grupos formados utilizaram dados de centros de diversidade 

genética e de grupos de maturação, que podem ter maior ou menor relação com a variabilidade 

genética entre grupos; e b) os dados quantitativos e qualitativos dentro de grupos, que conferem 

maior aderência à variabilidade genética expressa dentro de grupo são conhecidos. 

Os resultados deste trabalho forneceram subsídios para a melhor manutenção e 

gerenciamento do banco de germoplasma de Glycine max, pois, ao reduzir o tamanho da coleção 

total, a avaliação, caracterização e o manejo dos acessos são facilitados, reduzindo o número de 

acessos que necessitam ser regenerados, com significativa redução de custos. Entretanto, a 

efetividade de uma coleção nuclear como uma ferramenta para a compreensão e utilização do 

germoplasma de uma cultura depende da contínua e extensiva caracterização e representação da 

diversidade genética que ela mantém. Portanto, a coleção nuclear deve receber prioridade na 

avaliação e caracterização, o que deverá levar um grande número de características a serem 

avaliadas e em diferentes locais. Isto acarretará um melhor entendimento da estrutura genética de 

uma espécie e promoverá a distribuição de informação do material e, deste modo, facilitará o seu 

uso. Também, fornecerá subsídios para a escolha de genitores para cruzamentos, uma das fases 

mais importantes do melhoramento, onde as combinações híbridas preferenciais seriam aquelas 

entre genótipos mais divergentes que deverão produzir as maiores variâncias genéticas para as 

características de interesse. 
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A avaliação da diversidade genética fornece aos curadores do germoplasma uma 

oportunidade para identificar as falhas na coleção base, identificar as características para as quais 

o uso da variabilidade é limitado na coleção base e também para maximizar a variação da coleção 

nuclear e a necessidade de exploração para usos e características específicas. Observa-se, 

portanto, que a coleção nuclear não é estática, podendo sofrer alterações com o tempo, variando o 

seu conteúdo e tamanho. À medida que informações sobre acessos não considerados forem 

obtidas, novos acessos podem ser incluídos na coleção ou até mesmo retirados desta.  

A lista dos 1.600 acessos incluídos na coleção nuclear com base no critério PMV, com os 

detalhes de país de origem, número de identificação e o número do cluster, encontram-se na 

Tabela 18. 
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Tabela 18 - Lista dos 1.600 acessos da coleção nuclear de soja (Glycine max) obtidas pela estratégia PMV, e seus 
respectivos países de origem 

 
(continua) 

Acesso País  Acesso País  Acesso País  Acesso País 

PI181536 Japão  PI398513 Coréia do Sul  PI592909 Federação Russa  PI567318 China 
PI196159 Japão  PI398525 Coréia do Sul  PI295950 Federação Russa  PI567336A China 
PI205085 Japão  PI398547 Coréia do Sul  PI378678 Federação Russa  PI567336B China 
PI227325 Japão  PI398568 Coréia do Sul  PI437137 Federação Russa  PI567387 China 
PI417139 Japão  PI398589 Coréia do Sul  PI437146 Federação Russa  PI567395 China 
PI438292 Japão  PI398590 Coréia do Sul  PI442042 Federação Russa  PI567398 China 
PI504485 Japão  PI398591 Coréia do Sul  PI561282C Federação Russa  PI567409A China 
PI506678 Japão  PI398593 Coréia do Sul  PI561282E Federação Russa  PI567482C China 
PI507717 Coréia do Norte  PI398594 Coréia do Sul  PI567215A Federação Russa  PI567488C China 
PI538403 Japão  PI398595 Coréia do Sul  PI567226 Federação Russa  PI567516C China 
PI538410B Japão  PI398597 Coréia do Sul  PI437304 Federação Russa  PI567561 China 
PI548329 Japão  PI398613 Coréia do Sul  PI567210 Federação Russa  PI567614B China 
PI562387 Japão  PI398649 Coréia do Sul  PI131531 Polônia  PI567616 China 
PI593970 Japão  PI398677 Coréia do Sul  PI153229 França  PI567627C China 
PI593982 Japão  PI398678 Coréia do Sul  PI153250 Pequim  PI567641 China 
PI594170B Japão  PI398777 Coréia do Sul  PI153253 Pequim  PI567650C China 
PI594296 Japão  PI398818 Coréia do Sul  PI153282 Pequim  PI567671C China 
PI603151A Coréia do Norte  PI398819 Coréia do Sul  PI153283 Pequim  PI567679B China 
PI080469 Japão  PI398828 Coréia do Sul  PI189919 França  PI567741 China 
PI081773 Japão  PI398844 Coréia do Sul  PI290149 Hungria  PI567744B China 
PI084921 Japão  PI398845 Coréia do Sul  PI297538 Hungria  PI587588A China 
PI086002 Japão  PI398846 Coréia do Sul  PI326579 Romênia  PI587600A China 
PI086046 Japão  PI398972 Coréia do Sul  PI326580 Alemanha  PI587607A China 
PI089153 Coréia do Norte  PI399007 Coréia do Sul  PI361090 Romênia  PI587607B China 
PI089154 Coréia do Norte  PI399076 Coréia do Sul  PI378679 França  PI587608A China 
PI089156 Coréia do Norte  PI399084 Coréia do Sul  PI417513B Leste Europeu  PI587620A China 
PI091725-3 Japão  PI399103 Coréia do Sul  PI417517 Iugoslavia  PI587620B China 
PI096162 Coréia do Norte  PI399109 Coréia do Sul  PI438376 Alemanha  PI587620C China 
PI181537 Japão  PI407833B Coréia do Sul  PI445819 Alemanha  PI592929 China 
PI181548 Japão  PI407836 Coréia do Sul  PI476345 Moldova  PI592951 China 
PI196150 Japão  PI407842 Coréia do Sul  PI476348 Moldova  PI602991 China 
PI227558 Japão  PI407866 Coréia do Sul  PI512322C Georgia  PI602992 China 
PI416762 Japão  PI407890-1 Coréia do Sul  PI518750 Iugoslávia  PI603465B China 
PI416773 Japão  PI407935 Coréia do Sul  PI548405 Desconhecido  PI603465C China 
PI416835 Japão  PI407940 Coréia do Sul  PI567193 Desconhecido  PI603487B China 
PI417091 Japão  PI407941A Coréia do Sul  PI597405B Ucrânia  PI603495A China 
PI417138 Japão  PI407941B Coréia do Sul  PI153280 França  PI603502C China 
PI417140 Japão  PI407957 Coréia do Sul  PI189930 França  PI603503 China 
PI423870 Japão  PI407965 Coréia do Sul  PI189958 França  PI603527A China 
PI423871 Japão  PI407986B Coréia do Sul  PI323586B Portugal  PI603551C China 
PI468381 Japão  PI408012 Coréia do Sul  PI437345 Romênia  PI603554B China 
PI506634 Japão  PI408023 Coréia do Sul  PI437748 Hungria  PI603673C China 
PI507027 Japão  PI408056 Coréia do Sul  PI438503A Estados Unidos  PI603673G China 
PI507195 Japão  PI408063 Coréia do Sul  PI548435 Desconhecido  PI603694B China 
PI549056 Japão  PI408088 Coréia do Sul  PI087165 Desconhecido  PI123590 China 
PI549058 Japão  PI408096 Coréia do Sul  PI097627 Desconhecido  PI391597 China 
PI549064 Japão  PI408107 Coréia do Sul  PI153243 Pequim  PI407759 China 
PI561377 Japão  PI408113 Coréia do Sul  PI404160B Geórgia  PI407761 China 
PI567154 Japão  PI408123 Coréia do Sul  PI417559 Polônia  PI548402S China 
PI567275 Japão  PI408134B Coréia do Sul  PI438312 Argélia  PI548464 China 
PI567277 Japão  PI408150 Coréia do Sul  PI438499 Estados Unidos  PI549018 China 
PI567278 Japão  PI408167A Coréia do Sul  PI235340 Uruguai  PI549019 China 
PI080459 Japão  PI408167B Coréia do Sul  PI361103 Romênia  PI549045B China 
PI080461 Japão  PI408183 Coréia do Sul  PI438343 Australia  PI561372 China 
PI081044-2 Japão  PI408207-1 Coréia do Sul  PI438491 Estados Unidos  PI561375 China 
PI082278 Coréia do Sul  PI408251 Coréia do Sul  PI548337 Desconhecido  PI567343 China 
PI084611 Coréia do Sul  PI408304 Coréia do Sul  PI548392 Desconhecido  PI567347 China 
PI084973 Japão  PI408337 Coréia do Sul  FC031721 Desconhecido  PI567381B China 
PI085009-1 Japão  PI408345 Coréia do Sul  PI091646 Desconhecido  PI567388 China 
PI085356 Coréia do Sul  PI416799 Japão  PI355070S Estados Unidos  PI567397 China 
PI086006 Japão  PI416807 Japão  PI417579 Estados Unidos  PI567568B China 
PI086081 Japão  PI416838 Japão  PI417581 Estados Unidos  PI603495B China 
PI086145 Japão  PI416908 Japão  PI572265C Georgia  PI603530C China 
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Tabela 18 - Lista dos 1.600 acessos da coleção nuclear de soja (Glycine max) obtidas pela estratégia PMV, e seus 
respectivos países de origem 

 
(continuação) 

Acesso País  Acesso País  Acesso País  Acesso País 
PI086449 Japão  PI417026 Japão  PI578329B Argentina  PI603573B China 
PI086452 Japão  PI417058 Japão  FC031943 Desconhecido  PI603578 China 
PI087600-1 Coréia do Norte  PI417069 Japão  PI417503 Brasil  PI603588 China 
PI087618 Coréia do Norte  PI417090 Japão  PI437126B Georgia  PI603677A China 
PI087631-1 Japão  PI417093 Japão  PI438342 Argentina  PI603677B China 
PI087634 Japão  PI417159 Japão  PI567205 Georgia  PI165673 China 
PI089130 Coréia do Norte  PI417275 Japão  PI578328B Argentina  PI171441 China 
PI089134 Coréia do Norte  PI417360 Japão  FC030967 Desconhecido  PI548453 China 
PI089152 Coréia do Norte  PI417373 Japão  FC031677 Desconhecido  PI548463 China 
PI096322 Coréia do Norte  PI417415 Japão  FC031689 Desconhecido  PI567316B China 
PI096786-1 Coréia do Norte  PI417430 Japão  PI315701 Desconhecido  PI567378 China 
PI157421 Coréia do Sul  PI417486 Japão  PI330635 South Africa  PI567406B China 
PI171449 Japão  PI417492 Japão  PI381682 Uganda  PI567521 China 
PI173994 Coréia do Sul  PI423764 Coréia do Sul  PI429329 Nigéria  PI587550C China 
PI196149 Japão  PI423799C Coréia do Sul  PI203398 Brasil  PI587706 China 
PI200478 Japão  PI423897 Japão  PI208204 Colombia  PI603506 China 
PI200548 Japão  PI423912 Japão  PI245008 Uganda  PI603527B China 
PI205086 Japão  PI424576 Coréia do Sul  PI417502 Brasil  PI603673F China 
PI205087 Japão  PI438278 Japão  PI429330 Nigéria  PI603703B China 
PI227212 Japão  PI438302B Coréia  PI548451 Desconhecido  PI518722 China 
PI229336 Japão  PI442017 Coréia do Sul  PI578330 Argentina  PI567315 China 
PI232992 Japão  PI458044 Coréia do Sul  PI285090 Venezuela  PI587563A China 
PI261466 Japão  PI458068 Coréia do Sul  PI341252 Brasil  PI587563C China 
PI339868E Coréia do Sul  PI458076 Coréia do Sul  FC021340 Desconhecido  PI587568A China 
PI361101 Coréia  PI458081 Coréia do Sul  FC030683 Desconhecido  PI587583D China 
PI379559C Japão  PI458238 Coréia do Sul  PI132207 Netherlands  PI587601E China 
PI379559D Japão  PI458253 Coréia do Sul  PI153251 Pequim  PI587612F China 
PI379561 Japão  PI504288 Japão  PI153259 Pequim  PI587615 China 
PI398813 Coréia do Sul  PI506485 Japão  PI153261 Desconhecido  PI587622B China 
PI398881 Coréia do Sul  PI506582 Japão  PI153265 França  PI587632B China 
PI407810 Coréia do Sul  PI506583 Japão  PI153306 França  PI587633A China 
PI416868A Japão  PI506639 Japão  PI153308 Pequim  PI603540A China 
PI416892 Japão  PI506807 Japão  PI154194 Holanda  PI567295 China 
PI416902 Japão  PI506851 Japão  PI154196 Holanda  PI587597C China 
PI417054 Japão  PI506890 Japão  PI189857 França  PI603537C China 
PI417167 Japão  PI506924 Japão  PI189866 França  PI532458 China 
PI417198 Japão  PI507098 Japão  PI189870 França  PI587610 China 
PI417297 Japão  PI507121 Japão  PI189873 França  PI475821 China 
PI424005 Coréia do Sul  PI507256 Japão  PI189876 França  PI561242 China 
PI424078 Coréia do Sul  PI507283 Japão  PI189950 França  PI603698G China 
PI458052 Coréia do Sul  PI507288 Japão  PI189951 França  PI468921 China 
PI458061A Coréia do Sul  PI507307 Japão  PI189961 França  PI504489 Taiwan 
PI458110 Coréia do Sul  PI507401 Japão  PI232996 Alemanha  PI597406 China 
PI458307A Coréia do Sul  PI507416 Japão  PI238921 Alemanha  PI603659 China 
PI506527 Japão  PI507417 Japão  PI248403 Iugoslavia  PI060296-1 China 
PI506528 Japão  PI507420 Japão  PI257436 Alemanha  PI504490 Taiwan 
PI506529 Japão  PI509078 Coréia do Sul  PI290116A Hungria  PI504500 Taiwan 
PI506592 Japão  PI561362 Japão  PI290116B Hungria  PI504501 Taiwan 
PI506800B Japão  PI561392 Japão  PI361058 Alemanha  PI518283 Taiwan 
PI506887 Japão  PI561398 Japão  PI361060 Alemanha  PI567241 China 
PI507147 Japão  PI593988 Coréia do Sul  PI361061A Iugoslavia  PI603747 China 
PI507226A Japão  PI593999A Coréia do Sul  PI378658 Ucrânia  PI603749 China 
PI507267 Japão  PI594001 Coréia do Sul  PI378674A Bulgária  PI072232 China 
PI507487 Japão  PI594006 Coréia do Sul  PI417522 Croácia  PI445845 China 
PI507491 Japão  PI594013 Coréia do Sul  PI417552 Polônia  PI518757 Taiwan 
PI507570 Japão  PI594023A Coréia do Sul  PI417560 Polônia  PI536547A Taiwan 
PI538389 Japão  PI594212 Japão  PI437202 Moldova  PI538401A Taiwan 
PI548349 Coréia do Norte  PI594267 Japão  PI437207 Moldova  PI548316 China 
PI594156 Japão  PI603154 Coréia do Norte  PI437230 Moldova  PI567250B China 
PI597482 Coréia do Sul  PI603168 Coréia do Norte  PI437238 Moldova  PI567729 China 
PI603912 Coréia do Norte  PI603910C Coréia do Norte  PI437263 Moldova  PI588008A China 
PI603915C Coréia do Norte  PI603910D Coréia do Norte  PI437267 Moldova  PI594457A China 
PI612611 Coréia do Norte  PI081037 Japão  PI437295 Moldova  PI603655 China 
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FC019979-4 Japão  PI082312 Coréia do Sul  PI438469 Romênia  PI304218 Taiwan 
PI019986 Japão  PI085465 Coréia do Sul  PI507688 Moldova  PI504509 Taiwan 
PI059849 Japão  PI086091 Japão  PI567179 Estados Unidos  PI548415 China 
PI080473 Japão  PI086490 Japão  PI567209B Geórgia  PI561288 Taiwan 
PI080479 Japão  PI087002 Coréia do Sul  PI567225 Moldova  PI561289 Taiwan 
PI080488 Japão  PI094159 Japão  PI597391C Ucrânia  PI561292B Taiwan 
PI080834-1 Japão  PI096354 Coréia do Norte  FC030694 Desconhecido  PI561293 Taiwan 
PI080847-2 Japão  PI157469 Japão  PI153297 Desconhecido  PI567270A China 
PI081029-1 Japão  PI157476 Coréia do Sul  PI153301 Pequim  PI567691 China 
PI081034-1 Japão  PI157488 Coréia do Sul  PI153302 Desconhecido  PI567693 China 
PI081042-1 Japão  PI200461 Japão  PI153303 Pequim  PI567694 China 
PI083925 Japão  PI200502 Japão  PI180516 Alemanha  PI567696B China 
PI084594 Coréia do Sul  PI221972 Japão  PI189879 França  PI567719 China 
PI084646-2 Coréia do Sul  PI342002 Japão  PI194630 Suécia  PI567721 China 
PI084679 Coréia do Sul  PI398220 Coréia do Sul  PI194646 Suécia  PI567730 China 
PI085355 Coréia do Sul  PI398612 Coréia do Sul  PI194647 Suécia  PI567734 China 
PI086091-1 Japão  PI398731 Coréia do Sul  PI347551 Romênia  PI587716B China 
PI086103 Japão  PI398736 Coréia do Sul  PI361072 Alemanha  PI587979B China 
PI086134-4 Japão  PI398896 Coréia do Sul  PI417547 Alemanha  PI587998A China 
PI086150 Japão  PI398967 Coréia do Sul  PI423708A Polônia  PI588015A China 
PI086490-3 Japão  PI398983 Coréia do Sul  PI437178 Letônia  PI588016 China 
PI086490-4 Japão  PI399100 Coréia do Sul  PI437218 Moldova  PI588026C China 
PI087011 Coréia do Sul  PI407839-2 Coréia do Sul  PI437226 Moldova  PI588052B China 
PI087059 Coréia do Sul  PI407937-2 Coréia do Sul  PI437258 Moldova  PI592948 China 
PI087525 Japão  PI408067B Coréia do Sul  PI438415 França  PI594410 China 
PI087588 Coréia do Norte  PI408101 Coréia do Sul  PI438474 Suécia  PI594471C China 
PI087629 Japão  PI416783 Japão  PI438475B Suécia  PI594501B China 
PI087631-3 Japão  PI417031 Japão  PI438476 Suécia  PI594599 China 
PI087632 Japão  PI417216 Japão  PI438478 Suécia  PI594621 China 
PI088820N Coréia do Norte  PI417252 Japão  PI442024 Hungria  PI594779 China 
PI089128 Japão  PI417421 Japão  PI445786 Alemanha  PI603637B China 
PI089154-2 Coréia do Norte  PI423727 Coréia do Sul  PI548398 Desconhecido  PI603736 China 
PI090221 Coréia do Norte  PI423743B Coréia do Sul  PI567178 Estados Unidos  PI603742C China 
PI090245 Coréia do Norte  PI423762 Coréia do Sul  PI597394 Ucrânia  PI060273 China 
PI091082 Coréia do Sul  PI423773 Coréia do Sul  PI153296 Desconhecido  PI060296 China 
PI091679 Coréia do Norte  PI423786 Coréia do Sul  PI196502 Suécia  PI210179 Taiwan 
PI094159-3 Japão  PI424103B Coréia do Sul  PI372423 França  PI283327 Taiwan 
PI094159B Japão  PI424433 Coréia do Sul  PI445797 Alemanha  PI561271 China 
PI096333 Coréia do Norte  PI424473 Coréia do Sul  PI445824A Alemanha  PI561287B Taiwan 
PI096808 Coréia do Norte  PI424474-2 Coréia do Sul  PI470930 Suécia  PI561291 Taiwan 
PI096984 Coréia do Norte  PI424585 Coréia do Sul  PI522187 Ucrânia  PI567270C China 
PI124871 Japão  PI458092 Coréia do Sul  PI054854 China  PI587744 China 
PI157405 Coréia do Sul  PI458107 Coréia do Sul  PI070241 China  PI587848 China 
PI157409 Coréia do Sul  PI458265 Coréia do Sul  PI079648 China  PI587986B China 
PI157431 Coréia do Sul  PI458274 Coréia do Sul  PI079694 China  PI588007A China 
PI157435 Coréia do Sul  PI458281A Coréia do Sul  PI079727 China  PI588011A China 
PI157437 Coréia do Sul  PI494181 Japão  PI079870-1 China  PI594480A China 
PI157468 Coréia do Sul  PI506559 Japão  PI081765 China  PI594614B China 
PI157485 Coréia do Sul  PI506571 Japão  PI088295 China  PI594650B China 
PI157492 Japão  PI506795 Japão  PI088497 China  PI594651 China 
PI200470 Japão  PI506871 Japão  PI089060 China  PI594656 China 
PI200501 Japão  PI506878 Japão  PI091733 China  PI594662B China 
PI205088 Japão  PI506885 Japão  PI092706 China  PI594784B China 
PI209332 Japão  PI506938 Japão  PI291274B China  PI594856 China 
PI219782 Japão  PI506939 Japão  PI291275 China  PI594864 China 
PI224271 Japão  PI506971 Japão  PI291276 China  PI594885A China 
PI226591 Japão  PI507001 Japão  PI291277 China  PI597473 China 
PI229327 Japão  PI507014 Japão  PI291278 China  PI603714 China 
PI229342 Japão  PI507088 Japão  PI291309C China  PI603720 China 
PI229343 Japão  PI507223 Japão  PI436682 China  PI171436 China 
PI229349 Japão  PI507224 Japão  PI437558 China  PI171437 China 
PI229352 Japão  PI507438 Japão  PI458529 China  PI368037 Taiwan 
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PI229356 Japão  PI507469 Japão  PI461509 China  PI518759 Taiwan 
PI229361 Japão  PI507477 Japão  PI464897 China  PI538402B Taiwan 
PI229362 Japão  PI507478 Japão  PI467311A China  PI561381 China 
PI243514 Japão  PI509077 Coréia do Sul  PI467322A China  PI567233 China 
PI243515 Japão  PI548467 Coréia do Sul  PI467328 China  PI587676 China 
PI243522 Japão  PI561360 Japão  PI467339 China  PI587698A China 
PI243524 Japão  PI594000 Coréia do Sul  PI468907 China  PI587719B China 
PI243527 Japão  PI594004C Coréia do Sul  PI473573 China  PI587806A China 
PI243533 Japão  PI594017 Coréia do Sul  PI479719 China  PI587860 China 
PI243538 Japão  PI594305 Japão  PI479726 China  PI587975 China 
PI243540 Japão  PI603176B Coréia do Norte  PI483459 China  PI588003 China 
PI243541 Japão  PI097100 Coréia do Norte  PI518706A China  PI594450 China 
PI243544 Japão  PI200464 Japão  PI538393 China  PI594491 China 
PI243545 Japão  PI203404 Japão  PI567159A China  PI594515 China 
PI243546 Japão  PI224269 Japão  PI567163 China  PI594567D China 
PI243548 Japão  PI227219 Japão  PI593949A China  PI594568A China 
PI246369 Japão  PI229321 Japão  PI603334 China  PI594759A China 
PI248515 Japão  PI241424 Japão  PI603337A China  PI594761 China 
PI262181 Japão  PI408003-2 Coréia do Sul  PI603339A China  PI594857 China 
PI274420 Japão  PI417047 Japão  PI603346B China  PI603730E China 
PI339734 Coréia do Sul  PI417442 Japão  PI603426F China  PI603731B China 
PI339736 Coréia do Sul  PI423908 Japão  PI603443A China  PI171438 China 
PI339984 Coréia do Sul  PI438282B Japão  PI612711B China  PI324189 Taiwan 
PI340042 Coréia do Sul  PI458218 Coréia do Sul  PI065388 China  PI499955 China 
PI378682A Japão  PI506548 Japão  PI068788 China  PI509113 China 
PI378682B Japão  PI506556 Japão  PI068815 China  PI518295 Taiwan 
PI378682C Japão  PI506688 Japão  PI079593 China  PI548454 Taiwan 
PI379560 Japão  PI506975 Japão  PI081767 China  PI548482 China 
PI398206 Coréia do Sul  PI507017 Japão  PI081768 China  PI548490 Taiwan 
PI398229 Coréia do Sul  PI507024 Japão  PI081770 China  PI561382 China 
PI398305 Coréia do Sul  PI507058 Japão  PI081771 China  PI587695 China 
PI398446 Coréia do Sul  PI509095 Coréia do Sul  PI089003-1 China  PI587815A China 
PI398705 Coréia do Sul  PI567176 Japão  PI089008 China  PI587882 China 
PI398802 Coréia do Sul  PI594023B Coréia do Sul  PI091102 China  PI588014C China 
PI398884 Coréia do Sul  PI200528 Japão  PI092603 China  PI588017C China 
PI398965 Coréia do Sul  PI200538 Japão  PI092611 China  PI588020 China 
PI407770 Coréia do Sul  PI230971 Japão  PI092683 China  PI588023A China 
PI407778A Coréia do Sul  PI230972 Japão  PI135589 China  PI594449 China 
PI407778B Coréia do Sul  PI284873 Japão  PI135590 China  PI594458A China 
PI407788A Coréia do Sul  PI378693A Japão  PI232988 China  PI594751B China 
PI407973A Coréia do Sul  PI416826A Japão  PI232989 China  PI594753A China 
PI408216B Coréia do Sul  PI416826B Japão  PI232990 China  PI594805A China 
PI408293-1 Coréia do Sul  PI417126 Japão  PI232991 China  PI594890 China 
PI416771 Coréia  PI417290 Japão  PI261474 China  PI603631 China 
PI416821 Japão  PI417428 Japão  PI266807A China  PI603641 China 
PI416843 Japão  PI506579 Japão  PI291309D China  PI603737B China 
PI416844 Japão  PI506607 Japão  PI391577 China  PI393545 Taiwan 
PI416850 Japão  PI548474 Coréia do Norte  PI437656 China  PI393546 Taiwan 
PI416859 Japão  PI594172C Japão  PI437662 China  PI407769 China 
PI416871 Japão  PI594307 Japão  PI437663 China  PI548447 China 
PI416971 Japão  PI200521 Japão  PI458519A China  PI548489 China 
PI416984 Japão  PI416900 Japão  PI458520 China  PI587778 China 
PI417056 Japão  PI227565 Japão  PI464880 China  PI587966A China 
PI417065 Japão  PI358316C Japão  PI464894 China  PI587966B China 
PI417092 Japão  PI416930 Japão  PI464899 China  PI594502 China 
PI417135A Japão  PI417458 Japão  PI464901 China  PI594511C China 
PI417168 Japão  PI424148 Coréia do Sul  PI464915A China  PI594770B China 
PI417209 Japão  PI507201 Japão  PI467310 China  PI594839A China 
PI417217 Japão  PI538391 Japão  PI467312 China  PI594846 China 
PI417339 Japão  PI593997 Coréia do Sul  PI467322B China  PI594879 China 
PI417435 Japão  PI159764 Coréia do Sul  PI467327 China  PI603722 China 
PI423787 Coréia do Sul  PI438285 Japão  PI467332 China  PI587779 China 
PI423813 Coréia do Sul  PI549054 Japão  PI467334B China  PI587900C China 
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PI423827A Coréia do Sul  PI360963C Japão  PI467338 China  PI587978B China 
PI423833A Coréia do Sul  PI507500 Japão  PI479711 China  PI597467 China 
PI423841 Coréia do Sul  PI593976 Japão  PI479713 China  PI603712 China 
PI423842 Coréia do Sul  PI250844 Irã  PI479718B China  PI504483A Taiwan 
PI423850 Coréia do Sul  PI378663 Federação Russa  PI479724A China  PI504492 Taiwan 
PI424024 Coréia do Sul  PI401418 Federação Russa  PI479724B China  PI504499 Taiwan 
PI424154B Coréia do Sul  PI404156 Federação Russa  PI479738 China  PI253652C China 
PI424159B Coréia do Sul  PI437091 Federação Russa  PI518711 China  PI253652D China 
PI424275 Coréia do Sul  PI437098 Federação Russa  PI538400 China  PI253653D China 
PI424293 Coréia do Sul  PI437116 Federação Russa  PI549041B China  PI253658A China 
PI424294A Coréia do Sul  PI437156C Federação Russa  PI549042B China  PI253658C China 
PI424294B Coréia do Sul  PI437165A Federação Russa  PI561327B China  PI437594A China 
PI424298 Coréia do Sul  PI437343 Federação Russa  PI561327D China  PI437658 China 
PI424431 Coréia do Sul  PI437425 Federação Russa  PI567170A China  PI437661A China 
PI424460 Coréia do Sul  PI437509 Federação Russa  PI574478B China  PI437682A China 
PI424498 Coréia do Sul  PI437519 Federação Russa  PI592968 China  PI437716A China 
PI424513 Coréia do Sul  PI522188A Federação Russa  PI593949B China  PI437733 China 
PI424525 Coréia do Sul  PI524994 Federação Russa  PI593956C China  PI437783 China 
PI424556 Coréia do Sul  PI548336 Federação Russa  PI593956D China  PI437846 China 
PI424564 Coréia do Sul  PI567214B Federação Russa  PI602490 China  PI437918 China 
PI424582 Coréia do Sul  PI567223 Federação Russa  PI603335B China  PI437949 China 
PI424607 Coréia do Sul  PI567229A Federação Russa  PI603422B China  PI438031 China 
PI424608A Coréia do Sul  PI592907C Federação Russa  PI054591 China  PI438032 China 
PI424608B Coréia do Sul  PI592911B Federação Russa  PI079691-4 China  PI438239B China 
PI438286 Japão  PI592912A Federação Russa  PI080831 China  PI458825B China 
PI438303 Coréia  PI597397A Federação Russa  PI081667 China  PI458826B China 
PI458020 Coréia do Sul  PI092465 Federação Russa  PI081766 China  PI538398 China 
PI458024A Coréia do Sul  PI361080 Federação Russa  PI088292 China  PI538398 China 
PI458046 Coréia do Sul  PI437121B Federação Russa  PI088305 China  PI540739 China 
PI458051A Coréia do Sul  PI437122 Federação Russa  PI088306 China  PI561315 China 
PI458053A Coréia do Sul  PI437145B Federação Russa  PI088788 China  PI561315 China 
PI458060A Coréia do Sul  PI437165B Federação Russa  PI089003-2 China  PI561333 China 
PI458061B Coréia do Sul  PI437340B Federação Russa  PI091120-3 China  PI561333 China 
PI458070A Coréia do Sul  PI437427B Federação Russa  PI091162 China  PI561345 China 
PI458070B Coréia do Sul  PI437462A Federação Russa  PI096199 China  PI561348 China 
PI458071 Coréia do Sul  PI437462B Federação Russa  PI391586 China  PI561348 China 
PI458103 Coréia do Sul  PI437462C Federação Russa  PI458521 China  PI578374 China 
PI458118 Coréia do Sul  PI438152 Federação Russa  PI464877 China  PI578375B China 
PI458137 Coréia do Sul  PI438434 Marrocos  PI464914B China  PI578382 China 
PI458166 Coréia do Sul  PI476344 Uzbequistão  PI468384 China  PI578384 China 
PI458181 Coréia do Sul  PI476911 Vietnã  PI468914 China  PI578385 China 
PI458184 Coréia do Sul  PI592908 Federação Russa  PI468919 China  PI578386 China 
PI458191 Coréia do Sul  PI592910 Federação Russa  PI470227B China  PI578400 China 
PI458208 Coréia do Sul  PI592913 Federação Russa  PI479720 China  PI578431 China 
PI458209 Coréia do Sul  PI167240 Turquia  PI479722 China  PI578474 China 
PI458224 Coréia do Sul  PI404166 Federação Russa  PI479729 China  PI578481 China 
PI458226 Coréia do Sul  PI437377 Federação Russa  PI479740 China  PI594898 China 
PI458227 Coréia do Sul  PI471899 Indonésia  PI503334 China  PI594902 China 
PI458229 Coréia do Sul  PI578439 Vietnã  PI549021A China  PI612752 China 
PI458231 Coréia do Sul  PI578486 Índia  PI549041A China  PI612753B China 
PI458236A Coréia do Sul  PI323555 Índia  PI574480B China  PI612754 China 
PI458244B Coréia do Sul  PI437110B Federação Russa  PI592974 China  PI612759C China 
PI458244C Coréia do Sul  PI438424 Índia  PI602491 China  PI612760 China 
PI458248 Coréia do Sul  PI476880 Vietnã  PI603428D China  PI612761B China 
PI458269 Coréia do Sul  PI476914 Vietnã  PI612750 China  PI253650A China 
PI458277 Coréia do Sul  PI548401 Marrocos  PI088444 China  PI297504 China 
PI458288 Coréia do Sul  PI578440 Vietnã  PI089061-3 China  PI407659A China 
PI458298 Coréia do Sul  PI578451 Vietnã  PI090563 China  PI430597 China 
PI458301 Coréia do Sul  PI605792D Vietnã  PI092636 China  PI437581 China 
PI458307B Coréia do Sul  PI605828B Vietnã  PI458509 China  PI437585 China 
PI483084 Coréia do Sul  PI172902 Turquia  PI548430 China  PI437592 China 
PI506420 Coréia do Sul  PI346306 Índia  PI549040 China  PI437715 China 
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PI506524 Japão  PI346308 Índia  PI549042A China  PI437803 China 
PI506525 Japão  PI346309 Índia  PI567174C China  PI437840A China 
PI506576 Japão  PI371610 Paquistão  PI592980 China  PI437935 China 
PI506932 Japão  PI371611 Paquistão  PI603397 China  PI437950 China 
PI506933 Japão  PI438425 Índia  PI603413 China  PI437973 China 
PI506954 Japão  PI468967 Vietnã  PI603445B China  PI438133B China 
PI506994 Japão  PI471931 Nepal  PI518291B China  PI438139 China 
PI507022 Japão  PI476933 Vietnã  PI549021B China  PI438173 China 
PI507025 Japão  PI605827B Vietnã  PI549026 China  PI458828 China 
PI507060 Japão  PI605865A Vietnã  PI036906 China  PI561349 China 
PI507066 Japão  PI605867 Vietnã  PI593948 China  PI567261B China 
PI507151 Japão  PI606364 Vietnã  PI079861 China  PI567261D China 
PI507152 Japão  PI606412 Vietnã  PI291319B China  PI567262A China 
PI507153 Japão  PI175174 India  PI291331 China  PI567262B China 
PI507158 Japão  PI212604 Afeganistão  PI437570 China  PI567262D China 
PI507265 Japão  PI303653 Nepal  PI467319 China  PI567262E China 
PI507363 Japão  PI365426 Paquistão  PI468904 China  PI567264A China 
PI507411 Japão  PI427241 Nepal  PI468906 China  PI567264B China 
PI507424 Japão  PI438431 Israel  PI468909 China  PI567264C China 
PI507430 Japão  PI476929 Vietnã  PI468910 China  PI567267A China 
PI507540 Japão  PI566992B Indonésia  PI491578 China  PI578363 China 
PI507563 Japão  PI567183 Vietnã  PI538395 China  PI578411 China 
PI507564 Japão  PI605793 Vietnã  PI548307 China  PI578413 China 
PI508296D Coréia do Sul  PI605862B Vietnã  PI549073 China  PI578414 China 
PI509088 Coréia do Sul  PI123439 Myanmar  PI593942 China  PI578499A China 
PI509112 Coréia do Sul  PI175188 Índia  PI597442 China  PI578499C China 
PI548342 Japão  PI175191 Índia  PI603429A China  PI603594 China 
PI548364 Japão  PI179935 Índia  PI603443B China  PI253651C China 
PI561395 Japão  PI183929 Índia  PI612728 China  PI253660B China 
PI594010 Coréia do Sul  PI310439 Papua Nova Guine  PI054855 China  PI404169B China 
PI594011 Coréia do Sul  PI346298 Índia  PI468377 China  PI407653 China 
PI594012 Coréia do Sul  PI438430 Israel  PI468911 China  PI430619 China 
PI594022 Coréia do Sul  PI476904 Vietnã  PI468912 China  PI437690 China 
PI594289 Japão  PI476926 Vietnã  PI567175C China  PI438259B China 
PI597474 Coréia do Sul  PI567017A Indonésia  PI468913 China  PI578366 China 
PI597481 Coréia do Sul  PI567069A Indonésia  PI532445 China  PI578367 China 
PI597486 Coréia do Sul  PI578307C Nepal  PI567175A China  PI578473A China 
PI603155 Coréia do Norte  PI578459 Vietnã  PI592961 China  PI612758B China 
PI603156 Coréia do Norte  PI605861A Vietnã  PI475822A China  PI612759D China 
PI603158 Coréia do Norte  PI606390B Vietnã  PI561374 China  PI063468 China 
PI603162 Coréia do Norte  PI606419 Vietnã  PI567417B China  PI090479P China 
PI603170 Coréia do Norte  FC031592 Indonésia  PI603290 China  PI200460 China 
PI603171 Coréia do Norte  PI174854 Nepal  PI091559 China  PI253656A China 
PI603172 Coréia do Norte  PI200832 Myanmar  PI266806A China  PI253656B China 
PI603174A Coréia do Norte  PI239235 Tailândia  PI475810 China  PI253666A China 
PI603175 Coréia do Norte  PI240671 Filipinas  PI475811B China  PI417380 China 
PI603176A Coréia do Norte  PI428691 Índia  PI475820 China  PI437800 China 
PI603910A Coréia do Norte  PI441352 Indonésia  PI532456 China  PI556949 China 
PI603910B Coréia do Norte  PI441353 Indonésia  PI561227 China  PI578473B China 
PI603913D Coréia do Norte  PI441359 Indonésia  PI561230 China  PI578477A China 
PI603914 Coréia do Norte  PI441381 Indonésia  PI567351A China  PI603600 China 
PI603915D Coréia do Norte  PI476892 Vietnã  PI567538B China  PI303652 China 
PI612612B Coréia do Norte  PI567009A Indonésia  PI603470 China  PI319528 China 
PI612614 Coréia do Norte  PI567048A Indonésia  PI062202 China  PI437734 China 
PI082588 Coréia do Sul  PI567054B Indonésia  PI089773 China  PI437708 China 
PI084632S Coréia do Sul  PI567061 Indonésia  PI091341 China  PI476918 China 
PI084669 Coréia do Sul  PI567081 Indonésia  PI091349 China  PI603598B China 
PI085089 Coréia do Sul  PI567087A Indonésia  PI407746 China  PI200498 China 
PI086045S Japão  PI567089A Indonésia  PI458512 China  PI594904 China 
PI086084 Japão  PI567097B Indonésia  PI458517 China  PI326578 China 
PI086113S Japão  PI567107A Indonésia  PI475818 China  PI476898 China 
PI086465 Japão  PI578310 Nepal  PI475822B China  PI297499 China 
PI086982 Coréia do Sul  PI578315A Nepal  PI532462A China  PI297532 China 
PI087037 Coréia do Sul  PI578325 Nepal  PI538377 China  PI358323 China 
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Tabela 18 - Lista dos 1.600 acessos da coleção nuclear de soja (Glycine max) obtidas pela estratégia PMV, e seus 
respectivos países de origem 

 
(conclusão) 

Acesso País  Acesso País  Acesso País  Acesso País 
PI087076 Coréia do Norte  PI578460 Vietnã  PI549030A China  PI436618 China 
PI088820 Coréia do Norte  PI605757 Vietnã  PI549031 China  PI437553 China 
PI089154S Coréia do Norte  PI605758A Vietnã  PI567365 China  PI438239A China 
PI091725 Japão  PI605761 Vietnã  PI567583A China  PI549076B China 
PI096089 Coréia do Norte  PI605767B Vietnã  PI567595A China  PI561341A China 
PI157406 Coréia do Sul  PI605787D Vietnã  PI567619 China  PI561341A China 
PI157413 Japão  PI605906 Vietnã  PI567644 China  PI561342 China 
PI196166 Coréia do Sul  PI606367 Vietnã  PI592950 China  PI578432A China 
PI209333 Japão  PI606431 Vietnã  PI603452 China  PI578482A China 
PI235347 Japão  PI578452 Vietnã  PI603560 China  PI578482B China 
PI238928 Japão  PI578455A Vietnã  PI603674 China  PI578485A China 
PI238929 Japão  PI297513 Federação Russa  PI089772 China  PI612753A China 
PI339980 Coréia do Sul  PI342619A Federação Russa  PI090369 China  PI612756 China 
PI339986 Coréia do Sul  PI342619B Federação Russa  PI090401 China  PI612757 China 
PI340023 Coréia do Sul  PI347549 Cazaquistão  PI090763 China  PI612758A China 
PI342434 Japão  PI437090 Federação Russa  PI123577B China  PI612759A China 
PI398309 Coréia do Sul  PI437100 Federação Russa  PI171429 China  PI612759B China 
PI398353 Coréia do Sul  PI437141 Federação Russa  PI179826 China  PI612761A China 
PI398354 Coréia do Sul  PI437174B Federação Russa  PI475816 China  PI430491 China 
PI398391 Coréia do Sul  PI437306A Federação Russa  PI548402 China  PI458824 China 
PI398447 Coréia do Sul  PI437523 Turcomenistão  PI549030B China  PI549080 China 
PI398465 Coréia do Sul  PI567212B Federação Russa  PI549045A China  PI437596 China 
PI398491 Coréia do Sul  PI567217A Federação Russa  PI567305 China  PI578393 China 
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3 CONCLUSÕES 

 

- As estratégias “Proporcional Multivariada” (PMV) e “Logarítmica Multivariada” 

(LMV) permitem a formação de coleções nucleares que melhor atendem às necessidades do 

melhoramento genético; 

- Optou-se por formar uma coleção nuclear de soja, composta de 1.600 acessos, 

utilizando-se a estratégia PMV. 
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Códigos para hábito de crescimento 

Código  Definicão  

D Determinate (stem abruptly terminating)  
N Indeterminate (stem tapering gradually toward tip)  
S Semi-determinate (intermediate between determinate and indeterminate)  

 

Códigos para cor de flor 

Código  Definicão   Código  Definicão  

B  Blue   Nw  Near white  
Dp  Dark purple   P  Purple  
Lp  Light purple   Pth  Dilute purple (purple throat)  
M  Magenta   W  White  

 

Códigos para cor do hilo 

Código  Definicão   Código  Definicão  

Bf  Buff   H  Heterogeneous  
Bfib  Buff/imperfect black   Ib  Imperfect black  
Bl  Black   Ig  Imperfect gray  
Blbr  Black hilum with brown outer ring   Lbf  Light buff  
Br  Brown   Lbl  Light black  
Brbl  Brown w/black   Lbr  Light brown  
Dbf  Dark buff   Lg  Light gray  
Dbr  Dark brown   Lggn  Light gray green  
Dg  Dark gray   Lgn  Light green  
Dib  Dark imperfect black   Lib  Light imperfect black  
G  Gray   Rbf  Reddish buff  
Ggn  Grayish green   Rbl  Reddish black  
Gn  Green   Rbr  Reddish brown  
Gnbl  Greenish-black   Tn  Tan  
Gnbr  Greenish-brown   Y  Yellow  

 

Códigos para cor da vagem 

Código  Definicão  

Bl  Black  
Br  Brown  
Dbr  Dark brown  
Lbr  Light brown  
Tn  Tan  
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Códigos para cor de pubescência 

Código  Definicão  

-  Indicates curly PUB_FORM or glabrous PUB_DENSITY  
G  Gray  
Lt  Light tawny  
Ng  Near gray  
T  Tawny  

 

Códigos para densidade de pubescencia 

Código  Definicão  

Dn  Dense (increased density most noticeable on stem)  
G  Glabrous (no pubescense)  
N  Normal density  
Sdn  Semi-dense (slightly increased density)  
Sp  Sparse (greatly reduced density, most noticable on stem)  
Ssp  Semi-sparse (slightly reduced density, especially on pulvinus)  

 

Códigos para forma de pubescencia 

Código  Definicão  

-  Indicates glabrous PUB_DENSITY  
A  Appressed (most hairs flat on leaf surface)  
C  Curly (twisted and appressed)  
E  Erect on leaf surface  
I  Irregular (slightly curly or twisted)  
Pt  Puberulent (minute)  
Sa  Semi-appressed (between erect and appressed)  
Va  Very appressed (all hairs flat on leaf surface)  

 

Códigos para brilho da semente 

Código  Definicão  

B  Bloom (heavy coating of powdery substance adhering to the seed coat)  
D  Dull (trace bloom)  
Db  Dense bloom (heavy bloom)  
I  Intermediate (between dull and shiny)  
Lb  Light bloom (slight bloom)  
S  Shiny (absence of bloom)  
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Códigos para cor do tegumento 

Código  Definicão   Código  Definicão  

Bf  Buff   H  Heterogeneous  
Bfib  Buff/imperfect black   Ib  Imperfect black  
Bl  Black   Ig  Imperfect gray  
Blbr  Black hilum w/ brown   Lbf  Light buff  
Br  Brown   Lbl  Light black  
Brbl  Brown w/ black   Lbr  Light brown  
Dbf  Dark buff   Lg  Light gray  
Dbr  Dark brown   Lggn  Light gray green  
Dg  Dark gray   Lgn  Light green  
Dib  Dark imperfect black   Lib  Light imperfect black  
G  Gray   Rbf  Reddish buff  
Ggn  Grayish green   Rbl  Reddish black  
Gn  Green   Rbr  Reddish brown  
Gnbl  Greenish black   Tn  Tan  
Gnbr  Greenish brown   Y  Yellow  

 

Códigos para grupo de maturação 

Código Definicão 

0  MATURITY GROUP 0  
00  MATURITY GROUP 00  
000  MATURITY GROUP 000  
I  MATURITY GROUP I  
II  MATURITY GROUP II  
III  MATURITY GROUP III  
IV  MATURITY GROUP IV  
IX  MATURITY GROUP IX  
V  MATURITY GROUP V  
VI  MATURITY GROUP VI  
VII  MATURITY GROUP VII  
VIII  MATURITY GROUP VIII  
X  MATURITY GROUP X  

 




