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CRUZAMENTOS DIALELICOS EM SOJA COM ENFASE EM TEOR DE 
/ 

PROTEINA E PRODUÇAO DE GRAOS 

Autor: ARNOLDO MEISTER PIMENTEL 

Orientador: Prof. Dr. ISAIAS OLIVIO GERALDI 

~S~O 

Oito linhagens de soja [Glycine maz (L.) 

Merril], sendo três introduzidas dos Estados Unidos da 

América (grupo exótico) e cinco selecionadas da 

cole~ão de soja do Departamento de Genética da ESALQ/USP 

(grupo adaptado) foram intercruzadas em esquema dialélico, 

com a finalidade de avaliar o potencial para utilização 

em programa de melhoramento genético visando o teor de 

proteína e a produ~ão de grãos. 

Para a avalia~ão experimental dos parentais 

e progênies F utilizou-se um delineamento em blocos ao 
2 

acaso com sete repeti~ões e parcelas de uma fileira de 3 m 

de comprimento, com um espaoamento de 1 m entre fileiras 

e 10 cm entre plantas dentro de fileiras. Avaliaram-se os 

caracteres teor de proteína (TP), produção de grãos (PG), 

número de dias para início de florescimento (DF), altura 

da planta no florescimento (AF), número de dias para a 

maturidade (DM), altura da planta na maturidade (AM), 

altura de inser~ão da primeira vagem (AI), valor agronô-
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mico (VA) e acamamento (AC). A análise dialélica baseou-se 

no método 2 de GRIFFING (1956b), modelo misto B. 

Os resultados gerais obtidos indicaram: 

a) existência de diferen~as estatisticas entre médias 

dentro de parentais e progênies F para todos os carac-
2 

teres, exceto para VA nos parentais b) os cruzamentos 

foram relativamente diferentes quanto a variância fenotí-

pica para os diferentes caracteres, indicando que os paren-

tais apresentam características complementares;c) a hete-

rose apresentou ampla variaQão; entretanto, os maiores 

valores nem sempre estiveram associados as maiores médias 

e variâncias; d) os quadrados médios para capacidade geral 

de combina~ão (CGC) foram significativos para todos os 

caracteres e, para a maioria deles, quanto à capacidade 

especifica de combina~ão (CEC), com exce~ão de VA; e) a 

magnitude relativa da capacidade geral de combina~ão com 

base em BAKER (1978) foi superior a 85,4% para sete dos 

nove caracteres. Devido a isso, verificou-se que as médias 

da gera~ão F podem ser preditas com base apenas na capaci-
2 

dade geral de combinação para a maioria dos caracteres, com 

exceção de TP; f) os efeitos da capacidade geral de combi-

nação (g) apresentaram menor variaQão para DF, AF, DM, 
i 

VA, AC, TP, e maior variaQão para AM, AI e PG; g) a ava-

liação da capacidade específica de 

aos parentais (s ) 
ii 

combinação inerente 
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revelou,para a maioria dos caracteres, valores extremos 

ocorrendo no grupo de parentais exóticos,indicando a maior 

divergência genética dos mesmos comparada aos parentais 

adaptados; h) a variabilidade genética e o grau de comple

mentaQão exibido pelos parentais, para a maioria dos carac

teres demonstra que os mesmos são adequados para a formaQão 

de uma populaQão de base genética ampla, visando a seleQão 

de genótipos superiores quanto ao teor de proteína e pro

dUQão de grãos simultaneamente. 



SUMMARY 

DIALLEL CROSSES IN SOYBEANS WITH EMPHASIS 

ON PROTEIN AND SEED YIELD 

x 

Author: ARNOLDO MEISTER PIMENTEL 

Adviser: Prof. Dr. ISAIAS OLIVIO GERALDI 

Eight soybean lines [Glycine max (L.) Merril], 

three introduced from the United States of America (exotic 

group) and five selected from the soybean collection at the 

Genetics Department, College of Agriculture "Luiz de 

Queiroz", University of São Paulo (USP) (adapted group) 

were intercrossed in a diallel scheme. The objective was to 

evaluate the genetic potential for a breeding program with 

emphasis on the protein content and seed yield. 

A randomized block design with seven 

replications was employed for the experimental evaluation 

of parental lines and F progenies. Plots consisted of 
2 

single 3 meter long rows spaced 1 meter apart. The ideal 

stand was 30 plants per ploto The following traits were 

measured: protein content (TP),seed yield {PG),days at 

flowering (DF), plant height at flowering (AF),days at 

maturity (DM), plant height at maturity (AM), agronomic 
, 

value (VA), first pod insertion s height (AI) and lodging 
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, 

(AC). Diallel analysis were based on Griffing s (1956b) 

method, model mixed B. 

General results showed: a) statistical 

differences among means within parents and F generations 
2 

for almost alI traits, with the exception of the VA in the 

parents; b) crosses were relatively different as to 

phenotypic variance for different traits, indicating that 

the parents have complementary characteristics; c) 

heterosis showed a large variation for different traits 

and crosses; however the highest valuee were not 

necessarily aesociated with the largest means and variances; 

d) mean sguaree were statistically significant in alI 

traits for general combining ability (GCA) and in most of 

them for specific combining ability (SCA), with the 

exception of VA; relative magnitude of general combining 

ability based on BAKER (1978) were higher than 85.4% for 

seven out of nine traits. These indicatee that F 
2 

generations means can be predicted based only on general 

combining ability for most of traite, with the exception of 

TP; f) estimates of general combining ability effects (gi) 

showed lese variation for DF, AF, DM, VA, AC and TP, and 

more variation for AM, AI and PG; g) estimates of specific 

combining ability effects of the parente (sii) showed the 

highest values for most of the traits in the exotic group, 

indicating the greater genetic divergence of this group 
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compared to the adapted group; h) genetic variability and 

complementation degree for most of the traits indicate that 

the parents are suitable to develop a broad genetic basis 

population, in order to select superior soybean genotypes 

for protein content and seed yield simultaneously. 



1. INTRODUC~O 

A soja [Glycine max (L.) Merrill], espécie 

de grande importância econômica, é uma planta autógama e 

anual que pertence à família Leguminosae, subfamília 

Papilionoideae, tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolinae 

(Glycininae), gênero Glycine L., subgênero Soja 

(MOENCH), tendo 2 n = 40 cromossomos. 

No melhoramento de populações de soja, tem-se 

dado ênfase principalmente aos caracteres produção de grãos 

e teor de óleo. Pelo fato destes dois caracteres serem 

negativamente correlacionados com o teor de proteína, este 

tem-se mantido em níveis mais baixos (em torno de 40%) do 

que potencialmente pode ser conseguido (em torno de 50%, 

baseado em materiais não adaptados). 

Embora os produtos de origem animal consti

tuam a melhor fonte de proteína, o seu alto custo e a sua 

limitada disponibilidade restrigem o seu uso, principalmen

te pelas classes menos favorecidas. Consequentemente, tor-
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na-se necessário o uso de proteína vegetal, de baixo custo 

e de boa qualidade. Atualmente uma das respostas para 

esse problema é a soja, pois é a espécie cultivada que 

apresenta o maior teor de proteína. Por esta razão, a soja 

tem grande potencial para se tornar uma fonte proteica de 

baixo custo para o homem e os animais. Isso indica que, nos 

trabalhos de melhoramento, torna-se imprescindível dar 

maior aten~ão ao desenvolvimento de variedades com mais 

alto teor de proteína. 

Em vistas destes fatos, o Departamento de 

Genética da ESALQ iniciou um programa de melhoramento para 

o teor de proteína em soja. O presente trabalho foi condu

zido de forma integrada a esse programa, com a finalidade 

de avaliar o potencial genético de oito linhagens de soja, 

utilizando-se a metodologia dos cruzamentos dialélicos. 

Basicamente, os objetivos do presente trabalho compreendem 

os seguintes itens: 

a)Avaliar a importância relativa da capacidade geral e 

específica de combinação, para o teor de proteína, produção 

de grãos e demais caracteres agronômicos; 

b) Determinar a viabilidade da predição do comportamento 

de cruzamentos, apenas com base na capacidade geral de 

combinação para tais caracteres; 
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c) Avaliar o potencial dos oito genótipos para o melhora-

mento com ênfase no teor de proteína e na produção de 

grãos; 

d) Fornecer subsídios adicionais para os trabalhos de 

seleção de linhagens em populações segregantes de soja. 



4 

2. REVIS~O DA LITERATURA 

Nesta revisão são relatados três tópicos 

considerados essenciais para a abordagem do assunto em 

questão, realçados por opiniões e trabalhos de inúmeros 

pesquisadores. Os tópicos são os seguintes: 1. Melhoramento 

visando teor de proteína em soja; 2. Estudos com cruzamen

tos dialélicos em soja e 3. Heterose em soja. 

2.1. Melhoramento visando o teor de proteina em soja 

Diversos pesquisadores concordam ao afirmar 

que a mais antiga referência à soja consta da obra 

"Matéria Médica", de autoria do Imperador Shen Nung, es

crita em 2838 A.C. HYMOWITZ (1970) admite que a soja 

emergiu como planta cultivada por volta do século XI A.C. 

na região nordeste da China; entretanto, devido à inexis

tência de intercâmbio com as civilizações ocidentais este 

cultigene permaneceu durante séculos circunscrito ao orien

te. Somente no final do século XV e início do século XVI 

foi trazido para o ocidente e distribuído para os jardins 
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botânicos e esta€Ões experimentais de diversos paises da 

Europa. Na América foi citado a primeira vez nos EUA em 

1804 (Pensilvania) e em 1882 foi introduzida no Brasil por 

Gustavo D'Utra. Em São Paulo, Daffert, em 1892 fez a 

primeira observaQão no Instituto Agronômico de Campinas; 

já as primeiras pesquisas foram realizadas em 1914 pelo 

professor Craig na Escola Superior de Agronomia, em Porto 

Alegre. Apesar da soja ser conhecida e utilizada há 

séculos pelos povos orientais, a expansão, tanto da área 

cultivada como do consumo, em outras regiões do mundo, 

somente se tornou considerável a partir do início do século 

XX. 

Assim, a partir de 1925, foram constatadas 

eleva9ões significativas da produ9ão mundial causadas, 

principalmente pelos esfor90s dispendidos nos EUA, onde o 

óleo extraído da soja era o produto principal e a 

torta residual, rica em proteína (em torno de 40%), um 

subproduto que tinha uso restrito. No Brasil, a cultura 

da soja se difundiu bastante a partir de 1973, sendo hoje 

uma das mais importantes do país. Os cultivares utiliza

dos foram selecionados principalmente para produ9ão de 

grãos e teor de óleo. Pelo fato destes dois caracteres 

serem negativamente correlacionados com o teor de 

proteína, este tem-se mantido em níveis mais baixos (em 

torno de 40%) do que potencialmente pode ser consegui

do (em torno de 50% em materiais não adaptados). As infor-
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ma~ões disponíveis indicam que a correla~ão entre o teor de 

proteína e a produção está, em média, em torno de -0,20 e 

a correla~ão entre o teor de proteína e teor de óleo está 

em torno de -0,60 (SMITH & CIRCLE, 1978). E interessante 

destacar que, apesar da tendência anteriormente citada, a 

correlacão entre proteína e produ~ão não tem sido muito 

consistente. 

JOHNSON et alii (1955) e JOHNSON & BERNARD 

(1963) encontraram respectivamente correla~ão genotípica de 

-0,64 e 0,20 entre produ~ão e teor de proteína em soja. 

Outros estudos mostram uma considerável variação de 

resultados para correlação entre estes dois caracteres: 

r = 0,47 a 

(SHORTER 

- 0,55 (BYTH et alii, 1969), r = 0,34 a - 0,50 

et alii, 1976), r = 0,54 a - 0,74 (SIMPSON & 

WILCOX, 1983) e r = -0,28 a -0,73 (MUSORINA, 1987). 

HARTWIG (1968) realizou um programa de retro

Lee cruzamentos, tendo como parental recorrente o cultivar 

e como parental doador uma linhagem com teor normal de 

tal 

1,0). 

proteína (42%) mas com baixo teor de óleo (12%), de 

forma que a relação proteína/óleo era alta (3,5 

Obteve, no final do programa, várias linhagens com nível de 

produção semelhante à Lee, mas apresentando teores mais 

elevados de proteína (acréscimo de 10 a 15%). 

THORNE & FEHR (1970) estudaram cruzamentos 

entre cultivares de soja adaptados e introduGões e encon-
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traram correla€ão fenotlpica entre produ€ão e teor de 

proteína predominantemente negativa, mas bastante baixas, o 

suficiente para permitir seleQão de linhagens com alta 

produção e alto teor de proteína. 

SHANNON et alii (1972) estudaram o comporta

mento de populaGões derivadas do cruzamento de quatro li

nhagens de soja, sendo duas de alto teor de proteína e duas 

de alta produção. Entre outros aspectos, constataram que 

nas popul~Qões derivadas de alguns cruzamentos não havia 

correlaQão entre teor de proteína e a produQão de grãos, 

indicando a possibilidade de seleQão de genótipos supe

riores para estes dois caracteres. 

HARTWIG & HINSON (1972) encontraram correla

ção significativamente negativa entre produção e proteína 

(r = -0,48) em populações de soja obtidas do cruzamento de 

parentais com alto teor de proteína com parentais de alta 

produção. 

MILLER & FEHR (1979) praticaram um ciclo de 

seleção recorrente para teor de proteína. Obtiveram um 

aumento de 1,5% na média do caráter, mas com uma redução de 

0,7% no teor de óleo. Em condições semelhantes, praticaram 

um ciclo de seleção para baixo teor de óleo. Obtiveram um 

aumento indireto no teor de proteína de 0,8% e uma redução 

no teor de óleo de 0,8%. Estes resultados evidenciam a 
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forte correlaGão genética negativa entre o teor de óleo e o 

teor de proteína. 

BRIM & BURTON (1979) praticaram quatro a seis 

ciclos de seleGão recorrente para teor de proteina em 

quatro populações de soja. Obtiveram aumento de 0,3% a 0,7% 

por ciclo, na média do caráter. Como a seleção não levou em 

conta a produção de grãos, ocorreu uma diminuição desta em 

duas populações. A produção de proteína por hectare, porém, 

não diminui, já que o aumento do teor de proteína foi 

suficiente para compensar a diminuição na produção de 

grãos. Para isto, OPENSHAN & HADLEY (1984) sugerem a utili-

zação de índices de seleção. 

SERBERN & LAMBERT (1984) estudaram a eficiên-

cia da seleGão para o teor de proteina em geraGões precoces 

(F 
2 

ou F ). 
3 

Entre outros aspectos verificaram que, apesar 

de eficiente, a seleção para o teor de proteina em gerações 

precoces não pode ser muito intensa, visto que as linhagens 

com combinações desejadas quanto ao teor de proteína, teor 

de óleo e produção de grãos em F 
6 

derivaram 

predominantemente do grupo classificado como teor interme-

diário de proteína em F . Este resultado também é um refle-
2 

xo da correlação negativa que o teor de proteína apresenta 

com os outros dois caracteres. 

HOLBROOK et alii (1989) avaliaram a 
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utiliza~ão de índices de sele~ão para aumento de produ€ão 

oom manutenção da oonoentração de proteína na semente e, 

apesar da frequente correlaQão negativa entre estes 

caracteres, obtiveram aumentos significantes na produção 

e no total de proteína sem alteraQão na concentraQão, 

através da utilizaQão de índices de seleQão restrito. 

No Brasil, um programa de seleQão para teor 

de proteína foi conduzido pela EMBRAPA, a partir do inter

cruzamento de quatro linhagens com alto teor de proteína. A 

partir desta populaQão foram selecionadas diversas linha

gens superiores quanto ao teor de proteína (em torno de 

47%) e com níveis satisfatórios de produção de grãos 

(EMBRAPA. 1985). 

As correlaQões entre proteína e óleo tem sido 

relatadas como negativas e geralmente de alta significância 

(JOHNSON et alii, 1955; JOHNSON & BERNARD, 1962; KWON & 

TORRIE, 1964; THORNE & FEHR, 1970; BRIM & BURTON, 

1979; WILCOX, 1986 e MUSORINA, 1987). Tem sido obtida 

correlaQão negativa entre proteína e óleo em soja bem como 

relatada melhoria em proteína por seleção com base em 

baixa percentagem de óleo (HARTWIG & HINSON, 1972; 

MILLER & FEHR, 1979). Em vista destes fatos, o melhoramento 

para o teor de proteína normalmente acarreta uma redu

dois Qão no teor de óleo. Estima-se que para cada 

pontos percentuais de acréscimo no teor de proteína 
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deverá ocorrer a redu~ão de um ponto percentual no 

de óleo (JOHNSON, 1961). 

teor 

Resultados contrastantes foram encontrados 

para correla~ão entre proteína e maturidade em soja. 

JOHNSON et alii (1955) relataram correlação genotípica 

entre -0,04 e 0,03; KWON & TORRIE (1964) encontraram coefi

ciente de correlaQão fenotípica de -0,26 e SIMPSON & 

WILCOX (1983) encontraram uma correlação fenotípica entre 

0,19 a 0,44. SKALETSKAYA & LYSENKO, (1987) observaram que, 

em geral, genótipos com maturação tardia tinham alto con

teúdo de proteína e genótipos com maturação precoce 

apresentaram alto conteúdo de óleo. Aumento de proteína com 

um ciclo de seleção recorrente retardou a maturidade em 

5,3 e 9,3 dias em duas populações (MILLER & FEHR, 1979). 

Estes resultados segundo WEHRMANN (1986) indicam que 

mudan~as na maturidade podem ser evitadas pelo uso de 

métodos de seleção apropriados. 

A pequena correla<;!ão genotípica entre 

proteína e altura da planta em soja foi relatada por 

JOHNSON et alii (1955). SHORTER et alii (1976) encontraram 

correla~ão genotípica de 0,29 a -0,33 entre proteína e 

altura de planta. 

KWON & TORRIE (1964) e SIMPSON & WILCOX (1983) 

encontraram respectivamente correla~ão fenotípica de 0,06 e 
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de -0,26 a 0,27 entre protelna e peso de sementes em soja. 

SANTOS (1988) apresentou uma ampla revisão 

sobre correlações entre caracteres em soja, mostrando que 

sua utilização é de relevante importância no melhoramento 

de plantas. 

Pode-se constatar desta revisão que existem 

poucos trabalhos relacionados ao teor de proteína, princi

palmente para as condições brasileiras. Fica evidente, 

porém, que é possível a obtenção de novos genótipos de soja 

superiores quanto ao teor de proteína e produção de grãos. 

Neste sentido as informações obtidas através de hibridações 

controladas em cruzamentos dialélicos podem fornecer infor

mações básicas que auxiliarão na orienta~ão de programas de 

melhoramento genético. 

2.2. Cruzamentos dialélicos em soja 

As técnicas envolvendo cruzamentos dialéli

cos tem sido amplamente utilizadas em problemas referentes 

à herança quantitativa. 

(1977) introduziu o 

SCHMIDT, citado por 

termo "dialelo" para 

HINKELMANN 

identificar 

todos os possíveis cruzamentos entre um grupo de animais, 

fêmeas e machos, com a realização do trabalho "Method Q.f 

diallel crossins" onde se considerou o "cruzamento teste" 

como forma de cruzamento dialélico, embora parcial (FEDE-
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RER, 1967). 

De forma mais geral, cruzamentos dialélicos 

correspondem a todos os cruzamentos possíveis entre um 

grupo de n linhagens, variedades ou populaQões. A análise 

dos dados se baseia em tabelas dialélicas que, nos di ale

los completos, contém dados relativos aos n tipos parentais 

e aos n(n-1)/2 híbridos entre eles,além dos respectivos hí-

bridos recíprocos. Estes estudos têm sido utilizados 

pelos geneticistas para obter melhores informações sobre 

a natureza da aGão gênica para os caracteres de importância 

na agricultura e evolução (KEMPTHORNE, 1956), pelos melho

ristas para estimar a capacidade geral de combinação de 

linhagens em cruzamento (HAYES & JOHNSON, 1939) visando a 

avaliação para posterior seleção de materiais promissores 

(GARDNER & EBERHART, 1966). 

Os conceitos definidos por SPRAGUE & TATUM 

(1942) de capacidade geral de combinaQão (CGC) usado para 

caracterizar o comportamento médio de uma linhagem, culti

var ou outro material genético em uma série de combinações 

híbridas e de capacidade específica de combinação (CEC) 

utilizado para caracterizar os casos nos quais certas com

binações se apresentam relativamente piores ou melhores do 

que poderia se esperar com base no comportamento médio dos 

respectivos parentais, deram margem ao desenvolvimento dos 

cruzamentos dialélicos. 
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dialélicos, envolvendo linha-

gens endógamas, são realizados há quatro décadas (SPRAGUE & 

TATUM, 1942). Desde então, inúmeros processos estatístico-

genéticos, 

dialélicas. 

foram propostos para análise das tabelas 

YATES (1947) apresentou a análise da variân

cia de dados obtidos de todos os cruzamentos possíveis 

entre um conjunto de linhagens homozigõticas e em 1953 

JINKS & HAYMAN introduziram a avaliação de linhagens e de 

suas propriedades intrínsecas através de análises estatís

ticas de cruzamentos dialélicos em metodologia aplicável 

basicamente a um conjunto fixo de linhagens endógama. 

Em trabalhos subsequentes HAYMAN (1954b, 1960) estendeu o 

método para a análise de amostra aleatória de uma popula~ão 

de linhagens. 

Atualmente, a metodologia de análise dos 

cruzamentos dialélicos é baseada em três processos básicos 

desenvolvidos por: a) HAYMAN (1954a e 1954b) complementado 

pelo mesmo autor em anos subsequentes; b) o de GRIFFING 

(1956a e 1956b) um modelo mais amplo e o c) de GARDNER & 

EBERHART (1966), proposto inicialmente para variedades em 

equilíbrio de frequência gênica. 

A utilização da metodologia apresentada por 

HAYMAN (1954a e 1954b) é possível apenas com linhagens 
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puras sendo, por isso, utilizada largamente em autõgamas. 

A análise de GRIFFING (1956a e 1956b), funda

mentada em um modelo estatístico, é amplamente utilizada em 

espécies tanto alógamas quanto autógamas. A metodologia é 

aplicável para quatro tipos de tabelas dialélicas, uma 

completa (incluindo os tipos parentais, seus híbridos e 

recíprocos) e outros três incompletos em rela~ão à primei

ra, com cálculos da análise da variância e estimativa de 

efeitos de capacidade geral e específica de combina~ão, 

segundo dois modelos (fixo e aleatório). 

As metodologias de GARDNER & EBERHART (1966) 

e GRIFFING (1956a e 1956b), distinguem-se da 

por HAYMAN (1954a e 1954b), basicamente 

assentadas em análise de componentes de médias 

apresentada 

por serem 

de tabe-

las dialélicas. GARDNER & EBERHART (1966) indicam ser a 

metodologia, por eles apresentada, adequada para a análise 

de cruzamentos dialélicos de variedades ou ra~as pan

míticas. JOHNSON (1973), porém, utilizou esta metodologia 

para análise de cruzamentos dialélicos, envolvendo linha

gens endógamas de variedades comerciais de milho. 

cos aos 

Muitos trabalhos envolvendo aspectos críti

diversos métodos dialélicos são encontrados 

(NASSAR, 1965; FEYT, 1966; BAKER, 1978). ARUNACHALAM 

(1976) revisou os estudos realizados com cruzamentos 
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dialélicos, envolvendo os métodos de análises gráfi-

cos (HAYMAN, 1954) e os métodos de análises combina-

tórias (GRIFFING, 1956) e concluiu, de modo geral, pela 

prevalência dos métodos de análises combina-

tórias, principalmente quando o objetivo é o de fornecer 

subsídios aos programas de melhoramento. 

SOKOL (1976), citado por BAKER (1978), estu-

dou estatisticamente as interrelaGões entre os métodos dois 

e quatro de Griffing, as anãlises 11 e 111 de Gardner & 

Eberhart e a de Hayman e concluiu que as informaGões obti-

das são semelhantes nos cinco métodos de análise. 

Em soja, a metodologia de análise dialélica 

mais utilizada é a apresentada por GRIFFING (1956b), mais 

precisamente o método 2, modelo 1 (BHATADE et alii 1977; 

KAW & MENON, 1980, 1981; SRIVASTAVA et alii, 1978a, SRIVAS-

TAVA et alii 1978b) e método 4, modelo 1 (KUNTA et alii, 

1985; LEFFEL & WEIS, 1958, SABBOUH & EDWARDS, 1985; WEBER 

et alii, 1970). No método 2 são utilizados os parentais e o 

conjunto de F sem recíprocos e no método 4 é 
1 

utilizado 

apenas o conjunto de F , sem parentais e sem recíprocos. No 
1 

modelo 1 todos os efeitos são fixos, com exceção do erro 

experimental. E importante observar que estes dois métodos 

têm sido empregados também com gerações em F (BHATADE et 
2 

alii, 1977; SRIVASTAVA et alii, 1978a; SABBOUH & EDWARDS, 

1985; FREIRE-FILHO, 1988; NASS, 1989). 
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Poucos trabalhos têm sido relatados na lite-

ratura envolvendo cruzamentos dialélicos em soja e a maio-

ria deles não se refere ao teor de proteina. Entre os 

caracteres mais estudados estão a produtividade, número de 

vagens por planta, tamanho da semente, número de dias para 

a maturidade, altura da planta na maturidade e número de 

dias para o florescimento (FREIRE FILHO, 1988). Nestes 

trabalhos constata-se o predomínio da significância 

estatística para capacidade geral de combinaQão, tanto na 

geração F 
1 

quanto na F e, em alguns casos, significância 
2 

para capacidade específica de combinaQão (WEBER et alii, 

1970; PASCHAL 11 & WILCOX, 1975; SRIVASTAVA et alii, 1978; 

BHATADE et alii, 1977; KAWN e MENON, 1978 e 1981). A única 

exceção foi no trabalho de KUNTA et alii(1985) em que, no 

caráter produQão, somente a CEC foi significativa. De um 

modo geral, também em todos os caracteres mencionados, a 

relaQão entre CGC e CEC foi superior a um. Alguns dos 

trabalhos envolvendo cruzamentos dialélicos em soja encon-

trados na literatura estão a seguir resumidos. 

LEFFEL & WEISS (1958), através das metodolo-

gias de Griffing e Hayman estudaram dez cultivares em 

cruzamentos dialélicos verificando que os efeitos devidos à 

capacidade geral de combinação dos parentais estavam asso-

ciados positivamente aos efeitos de dominância, bem como às 

médias parentais. Para produQão de grãos e altura de 



plantas foram propostas as a~ões gênicas 

17 

do tipo 

dominância completa ou sobredominância. Segundo os autores, 

as metodologias 

distinção entre 

genótipos. 

utilizadas 

interações 

não foram 

alélicas 

conclusivas para 

e não alélicas nos 

WEBER et alii (1970) avaliaram os caracteres 

produGão de grãos e maturidade através da metodologia de 

Griffing e obtiveram significância para os efeitos de CGC 

para os caracteres produção de grãos, maturidade, altura 

de planta e teor de óleo; ausência de significância para 

CEC somente foi obtida para teor de óleo nos grãos, sendo a 

relação entre CGC e CEC superior a um em todos os carac

teres. 

PASCHAL 11 & WILCOX (1975) avaliaram os 

efeitos de CGC e CEC em dialelo com 12 parentais, segundo 

o programa DIALL. Neste estudo, o quadrado médio da CGC 

apresentou significância para todos os caracteres, porém o 

mesmo não aconteceu com a CEC, onde significância foi 

obtida apenas para tamanho de semente, maturidade e altura 

da planta. E importante salientar que produção, aca

mamento, indice de colheita e número de vagens apresen

taram relação entre CGC e CEC maior que um. Os autores 

constataram ainda interações entre CGC e CEC com anos para 

vários caracteres, afirmando que, embora essas interações 

tenham sido significativas, elas foram de pequena magnitude 
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em rela~ão a CGC. Desse modo, mesmo que a CGC, que e o 

componente de maior interesse em soja, esteja superestima-

do pelo efeito de ano, esta superestimaQão pode ser des-

prezível. 

BHATADE et alii (1977) avaliaram seis paren-

tais para cinco caracteres e só não obtiveram significância 

para o quadrado médio da CGC para número de ramifica~ões 

primárias, enquanto as variações para CEC foram significa-

tivas para número de vagens por planta, número de ramifica

Qões primárias e altura de planta. Para produQão em F o 
1 

valor obtido para a relação entre CGC e CEC foi de 

3,85. 

SRIVASTAVA et alii (1978a), analisando sete 

cultivares através da metodologia de Griffing, obtiveram 

substancial variância dos efeitos de capacidade geral de 

combinaQão para número de dias para florescimento e 

maturidade. Porém a metodologia utilizada não permitiu 

avaliações conclusivas para produção de grãos. 

TOLEDO & KIIHL (1981) estudaram cruzamentos 

dialélicos, para os caracteres número de dias para 

florescimento e número de folhas trifoliadas, segundo meto-

dologia de HAYMAN & GRIFFING (1956), e sugeriram a provã-

vel existência de um gene maior de efeito pleiotrópico no 

controle dos dois caracteres estudados. 



19 

KAW & MENON (1980, 1981) obtiveram signifi-

cância para CGC e CEC para produção de grãos e outros 

caracteres. Os autores encontraram correlações significati-

vas, geralmente superiores a 0,90, entre comportamento 

médio dos parentais e suas respectivas CGC para produção, 

componentes da produQão de outros caracteres. Segundo 

FREIRE FILHO (1988), embora outras interpretações possam 

ser dadas a esses resultados, em termos práticos, o mais 

importante é que uma seleção preliminar para CGC poderá ser 

feita com base no comportamento "Per se" dos parentais. 

PALUDZYSZYN FILHO (1982) avaliou progênies F 
1 

de oito parentais para três caracteres (produção de grãos, 

número de dias para florescimento e maturidade) segundo as 

metodologias de Gardner & Eberhart e de Griffing. Para 

ambos os modelos estudados, todos os quadrados médios apre-

sentaram significância ao nível de 1% de probabilidade. As 

relações obtidas neste estudo entre variâncias de CGC em 

relação às variâncias de CEC foram 19,62; 19,72 e 1,9 res-

pectivamente para florescimento, maturidade e produção de 

grãos, indicando o predomínio de ações gênicas aditivas pa-

ra os três caracteres. Todavia para a produção, a relação 

observada foi acentuadamente menor do que para os outros 

caracteres. Predomínio de ações gênicas do tipo aditivas 

foram também relatadas por MCKENDRY, et alii (1985), para 

os caracteres conteúdo de óleo e de proteína. 



20 

SABBOUH (1987) avaliou quatro parentais, F 
1 

e F de cruzamentos dialélicos (excluindo os recíprocos) e 
2 

relatou que a CGC foi mais importante que a CEC para 

conteúdo de óleo e proteina. Em um segundo experimento, 

este mesmo autor observou que, para peso de semente, os 

efeitos aditivos foram importantes, os quais mostraram 

segregaQão transgressiva. 

FREIRE FILHO (1988) estudou 10 parentais e 45 

progênies F de soja precoce para dez caracteres pelos 
2 

métodos de Hayman & Griffing. Neste estudo, a maioria dos 

caracteres não atenderam plenamente às restriQões do modelo 

de Hayman. A análise gráfica revelou sobredominância em 

todos os caracteres e para a maioria deles não foi possível 

estimar o limite teórico de seleção. A análise numérica 

detectou sobredominância para número de dias para maturi-

dade, valor agronômico e produQão por parcela; as variân-

cias aditivas foram significativas em todos os caracteres; 

as variâncias de dominância foram significativas em número 

de dias para florescimento e para maturidade, número de 

internódios na maturidade, altura da planta na maturidade, 

valor agronômico e produção de parcela. 

Neste mesmo estudo, a análise de Griffing 

mostrou que, tanto a capacidade geral de combinaQão quanto 
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a especifica, foram muito variáveis entre caracteres. Os 

maiores valores de g (efeito CGC do parental de ordem i) 
i 

ocorreram em parentais diferentes, indicando a compleme-

tação de caracteres nos parentais. Além disso, os maiores 

valores de s (efeito da CEC para o cruzamento entre os 
ij 

parentais de ordem i e de ordem j) foram decorrentes da 

divergência dos parentais (g com sinais contrários) e nem 
i 

sempre estiveram associados com maiores médias e variân-

cias. Para sete dos dez caracteres a rela~ão CGCj(CGC+CEC) 

foi superior a 90% e para os outros três restantes foi 

superior a 70%. 

NASS (1989) estudou nove caracteres pela 

metodologia de Griffing e obteve diferen~a significativa 

(1%) para CGC em oito caracteres, exceto para acrunamento. 

Para capacidade específica de combinação (CEC) não foi 

detectada significância para os caracteres avaliados. Neste 

trabalho, a capacidade geral de combinação (CGC) foi mais 

importante que a capacidade específica de combinação (CEC); 

segundo o autor, a magnitude desta rela~ão enfatiza a a~ão 

gênica aditiva e possivelmente a epistasia aditiva x aditi-

va para expressão dos caracteres avaliados. 

De um modo geral, as informações obtidas das 

linhagens e dos cultivares demonstram que a predi~ão de 

comportamento com base na CGC poderá ser geralmente válida. 

Segundo FREIRE FILHO (1988), a capacidade geral de combina-
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eio ter& um bom poder de predieio na medida em que a 

variância epistática aditiva x aditiva for de pequena mag-

nitude; caso contrário, se essa interaQão epistática for de 

grande magnitude, como ela está sujeita a quebras e redis-

tribui~ão ao acaso, a CGC terá pouco valor de predi~ão. 

Outra evidência desta revisão é que as aná-

lises dialélicas foram basicamente realizadas utilizan-

do-se as metodologias de Griffing e Haymann. Somente o 

trabalho de PALUDZYSZYN FILHO (1982) utilizou a metodolo-

gia proposta por Gadner e Eberhart. 

2.3. Heterose em soja 

Desde há muito sabe-se que o cruzamento 

entre indivíduos, notadamente não aparentados, resulta em 

descendentes mais vigorosos. Chama-se vigor de híbrido a 

tal fenômeno, sendo que o termo heterose corresponde a essa 

manifestação do vigor do híbrido. 

De modo geral, nos estudos genéticos da hete-

rose, a gera~ão F é comparada com a média dos parentais. 
1 

Assim, a heterose é medida, pela diferenQa entre o valor 

da geração F e o valor da média dos parentais. Quando a 
1 

geração híbrida em estudo for ao nível de F , para que os 
2 

resultados sejam expressos ao nível de F , os mesmos devem 
1 

ser multiplicados por dois. 
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o valor absoluto da heterose é frequentemente 

expresso em porcentagem, eliminando, assim, a unidade usada 

para a determinação do caráter. Costuma-se considerar o 

valor médio dos parentais como 100%, dessa maneira, um F 
1 

que produz 20% a mais que a média dos parentais, tendo um 

valor de heterose igual a 20%, diz-se que produz 120% em 

relação a média dos parentais. 

A soja, embora sendo uma planta autógama, na 

qual a obtenção de sementes híbridas é relativamente difí-

cil e a exploração do vigor híbrido é um objetivo que ainda 

está para ser alcançado, tem sido objeto de vários estudos 

sobre heterose. 

FREIRE FILHO (1988) apresentou dados obtidos 

por diversos autores no período de 1924 a 1985, verificando 

uma amplitude de variação nas heteroses para produção 

por planta de -2,3% a 299,85%, a altura de planta de 

8,70% a 29,8%, número de nós de 24,5% a 24,8%, número de 

dias para florescimento de 0,9% a 7,9%, ramos primários de 

3,7% a 57,1%, número de vagens de 7,9% a 143,5% e número 

de sementes de 11,1% a 59,9%. Este autor apresentou também 

resultados próprios, onde em ensaios com um dialelo a partir 

de 10 linhagens, ocorreu uma variação de -52,5% a 185,4% 

para produção de plantas individuais e de -99,7% a 

103,4% para produção da parcela. FREIRE FILHO (1988) e 

NASS (1989) apresentam uma ampla revisão sobre heterose 
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mostrando sua utilizaGão, análise e interpretaGão de resul

tados. 

Os dados relatados na literatura sobre hete

rose para produGão, componentes da produGão e vários ou

tros caracteres agronômicos são bastante amplos. Constata

se também que a heterose, pela própria natureza da ação 

gênica não aditiva da qual ela decorre, tem um valor 

limitado para o melhoramento da soja. Podem ser cita-

dos como fatores limitantes: dificuldades para realização 

de número suficiente de cruzamentos 

de sementes obtidas por cruzamento. 

e pequeno número 

Por outro lado, se evidencia que o uso do 

vigor híbrido tem potencial para promover um considerável 

aumento na produGão em soja, estando sua exploraGão comer-

cial na dependência do desenvolvimento de métodos econômi

cos para produção de sementes híbridas em larga escala 

(FREIRE FILHO, 1988). A este respeito JOHNSON & BERNARD 

(1963) e FEHR (1978 e 1980) apontam técnicas comumente 

empregadas para obtenção de sementes híbridas. Diversos 

modos são apresentados, porém, todos no sentido da obten-

ção de taxa superior de cruzamento efetivamente 

realizados ou pegos Da mesma 

( 1964) , WEBER & FEHR (1967) e 

forma, BRIM et alii 

BERNARD & JAYCOX (1969), 

sugerem técnicas que aumentam a eficiência dos cruzamentos 

artificiais. 
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De todas as técnicas sugeridas, a que mais 

tem despertado a atenção dos melhoristas foi a descoberta 

do caráter macho-estéril por BRIM & YOUNG (1971), controla-

do por um par de genes recessivos (msl mSl)' Autores como 

BRIM & STUBER (1973), KENWORTHY & BRIM ( 1979) , BRIM & 

BURTON (1979) e BURTON & BRIM (1981) relatam alguns resul-

tados obtidos através da utilização do caráter macho-esté-

ril em soja. 

Outro aspecto interessante no estudo da 

heterose é a relação que existe entre magnitude de 

heterose e divergência genética entre os parentais. 

De fato, a magnitude da heterose observada (h ) no 

cruzamento entre populações é 
ij 

diretamente proporcional 

às diferenças de frequências gênicas entre as popu-

lações, nos locos que apresentam algum grau de dominância 
N 

ou seja: h - 2 {p p)2 d, onde p e p são as 
ij i=l ii j i II j i 

frequências gênicas dos alelos favoráveis nas duas popula-

ções e d é o grau de dominância. Assim, populações com 

diferentes frequências gênicas, no que diz respeito aos 

locos com dominância, serão, necessariamente, aquelas 

divergentes genéticamente. (SOUZA JUNIOR. 1981). 

No entanto, CRESS (1966) concluiu que ausên-

cia de heterose não implica, necessariamente, na falta de 

divergência genética, pois, se os efeitos de dominância não 

forem unidirecionais em grande parte dos locos, pode ocor-
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rer compensa~ão nos efeitos dos diferentes locos e, conse

quentemente, ausência de heterose. Mas a presença da hete

rose implica, necessariamente, em evidência de divergência 

genética. 

PASCHAL 11 & WILCOX (1975) avaliaram genõti

pos exóticos (China e Coréia) e cultivares melhorados nos 

Estados Unidos em esquema dialélico parcial. Os autores 

verificaram que, para produção, a heterose foi levemente 

superior nos cruzamentos envolvendo parentais da mesma 

origem (16,4%) do que para cruzamentos entre parentais de 

origens diferentes (15,5%). Resultados semelhantes foram 

obtidos para o caráter peso da planta. Estes autores 

explicaram que, possivelmente, as populações das quais 

esses genótipos foram obtidos não estiveram suficientemente 

isoladas para possibilitar uma marcante divergência de 

biõtipos. 

CHAUHAN & SINGH (1982), em um estudo de hete

rose, no qual fizeram também um estudo de distância gené

tica entre os parentais, obtiveram uma grande variação para 

estimativas da heterose para vários caracteres. Relataram 

que com o aumento da divergência entre os parentais há um 

aumento da heterose até um certo limite. Para produção, 

a partir desse limite, a heterose é parcialmente cancelada 

devido à heterose negativa em alguns de seus componentes; 

citaram porém, que forrun observadas algumas 
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inconsistências. Os autores ainda comentaram que a diversi

dade genética parece ser essencial para a manifestação da 

heterose; contudo, consideram que os dados disponíveis são 

insuficientes para estabelecer uma correlação definitiva 

entre divergência genética e heterose. 

Face aos resultados apresentados, conclui-se 

que est.udos sobre divergência genética através da heterose 

tornam-se alentadores para melhoristas, uma vez que esta 

divergência genética existente entre linhagens de diferen

tes populações poderá ser aproveitada na síntese de popu

lações base (compostos) para o melhoramento, pois assim, 

poder-se-á, potencialmente e no que diz respeito aos locos 

com algum grau de dominância, incrementar a variabilidade 

genética para caracteres de interesse agronômico. Contudo, 

devido às dificuldades envolvidas na realização de 

cruzamentos em larga escala, a obtenção de linhagens homo-

zig6ticas, ap6s várias geraçôes de autofecundação, segundo 

PASCHAL 11 & WILCOX (1975), 

melhoramento. 

é ainda o melhor método de 
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, 
3. MATERIAL E METODOS 

3.1. Material Genétioo 

o material utilizado neste trabalho compreen-

de oito genótipos parentais de soja [Glycine max (L.) Mer-

rillJ e os 28 cruzamentos possíveis entre os parentais 

combinados dois a dois. Os genótipos utilizados foram os 

seguintes: 

1: GAOCHA: cultivar brasileiro com ciclo aproximado de 60 

dias (florescimento), de hábito de crescimento indetermina-

do, flor branca, semente amarela, hilo e pubescência 

marrom. 

2: La- 4910-215: Linhagem americana, proveniente de Lui-

siana (EUA), com ciclo aproximado de 60 dias (florescimen-

to), hábito de crescimento intermediário, flor roxa, semen-

te amarela, pubescência e hilo cinza. 

3: OC-79230: Linhagem brasileira, proveniente da OCEPAR, 

com ciclo aproximado de 60 dias (florescimento), hábito 
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de crescimento determinado, flor branca, semente amarela, 

pubescência cinza e hilo marrom. 

4: BR-80-8858: Linhagem brasileira, proveniente da EMBRA

PA-CNPSo, com ciclo aproximado de 53 dias (florescimento), 

hábito de crescimento indeterminado, flor roxa, semente 

amarela, pubescência e hilo cinza. 

5: BR-80-14853: Linhagem brasileira,proveniente da EMBRA

PA-CNPSo, com ciclo aproximado-de 51 dias (florescimento), 

hábito de crescimento indeterminado, flor roxa, semente 

verde, pubescência marrom e hilo preto. 

6: PI-123439: Linhagem americana fornecida pelo Centro 

Nacional de Pesquisa de Soja (EMBRAPA), com ciclo aproxima

do de 51 dias (florescimento), hábito de crescimento 

determinado, flor roxa, semente amarela, pubescência e hilo 

cinza. 

7: PI-165896: Linhagem americana fornecida pelo Centro 

Nacional de Pesquisa de Soja (EMBRAPA), com ciclo aproxima

do de 47 dias (florescimento), hábito de crescimento 

determinado, flor roxa, semente preta. pubescência marrom e 

hilo preto. 

8: PI-239235: Linhagem americana fornecida pelo Centro 

Nacional de Pesquisa de Soja (EMBRAPA), com ciclo aproxima

do de 55 dias (florescimento), hábito de crescimento 
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indeterminado, flor branca, semente amarela, pubescência e 

hilo cinza. 

Os parentais foram escolhidos com base na 

avalia~ão realizada em cerca de 400 genótipos corresponden

tes à coleção de soja mantida pelo Setor de Genética Apli

cada às Espécies Autógamas do Departamento de Genética da 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Uni

versidade de São Paulo. 

Estes genótipos foram avaliados em condi

~ôes de campo, em ensaios com repetiQôes, para os carac

teres: produQão de grãos, tempo de florescimento, altura 

da planta, acamamento, altura de inserQão da primeira 

vagem, valor agronômico, cor da flor, cor da vagem, cor 

da pubescência e cor do hilo. No Laboratório de Genética 

Fisiológica do Departamento de Genética da ESALQ/USP foi 

avaliado o teor de proteína. 

Portanto, foram selecionados, com base nestes 

resultados,cinco genótipos (Gaúcha, La-4910-215, OC-79230, 

BR-80-8858 e BR-80-14853) quanto ao teor de proteína e com 

níveis de produ~ão semelhantes às testemunhas 

utilizadas, as quais eram cultivares recomendados para o 

plantio. Os outros três genótipos parentais (PI-123439, PI-

165896 e PI-239235) correspondem a genótipos introduzidos 

(PI) dos Estados Unidos pela EMBRAPA e fornecidos pelo 

Centro Nacional de Pesquisa de Soja. Estas introduGões 
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apresentam teores bem elevados de protelna, mas são pouco 

adaptadas às condições ambientais brasileiras e, deste 

modo, pouco produtivos. Na Tabela 1, apresenta-se, 

de forma sumarizada, algumas características dos parentais. 

3.2. Caracterização do Ambiente 

o experimento foi conduzido em solo do tipo 

terra roxa estruturada série "Luiz de Queiroz" (RANZANI et 

alii, 1966) na área experimental do Departamento de Ge-

nética da ESALQ, no município de Piracicaba-SP, situado 
o o 

a 22 42'30" de latitude Sul, 47 38'00" oeste e a 537 m 

de altitude em relação ao nível do mar. 

De acôrdo com a classificação climática de 

THORNTHWAITE para esta região, a fórmula climática resulta 

em C2rA'a', ou seja, clima úmido com pequeno déficit de 

água, megatérmico, e com vegetação o ano todo. As condições 

metereológicas do período em que o experimento de 

campo foi realizado, referentes à precipitação pluvial, 

temperatura, umidade, temperaturas médias máximas e minimas 

foram típicas de um ano normal e são apresentadas no Apên-

dice 1. 
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o programa de cruzamentos teve início em 

05 de dezembro de 1986 com o plantio da primeira 

repetição dos parentais em casa de vegetação, com a 

finalidade de obtenção dos híbridos F 
1 

Foram plantadas 

dez repetições dos parentais em vasos de cerâmica, conten-

do terra de boa qualidade e adubo orgânico. Cada repetição 

foi distanciada no tempo em dez dias, com a finalidade 

de sincronizar a época de florescimento dos diferentes 

genótipos a serem cruzados e de escalonar o trabalho a ser 

realizado. 

3.3.1.1. Determ1na~ão do parental macho e 

fêmea 

A determinação do parenta I macho e do 

parental fêmea em todos os 28 cruzamentos possíveis entre 

os oito parentais baseou-se em genes marcadores que permi-

tem a distinção entre cruzamentos efetivos e 

autofecundações, no exame das plantas supostamente 

híbridas. Os genes marcadores utilizados para se fazer a 

distinção entre híbridos e sementes oriundas de autofe-

cundação foram os seguintes: 

Cor da flor: A cor da flor da maioria dos cultivares e 
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roxa ou branca. Essa diferenea é devida a um único par de 

genes, com roxa (W) sendo 
1 

dominante e branca (w ) reces-
1 

siva (TAKAHSASHI & FUKUYAMA, 1919, citados por JOHNSON & 

BERNARD, 1963 e WOODWORTH, 1923). 

Cor de pubescência: Este caráter é controlado por um 

único par de genes, sendo a cor marrom (T) completamente 

dominante sobre a cor cinza (t) (WOODWORTH, 1921). Este par 

de genes também tem efeito sobre a cor da semente, o que 

será discutido mais adiante. 

Cor da vagem: A cor da vagem após o estágio R7 (matu-

ração fisiológica, escala de FEHR & CAVINESS, 1977) deixa 

de ter a cor verde e começa a apresentar a coloração do 

cultivar, que pode ser preta, marrom e amarelo-palha. Dois 

pares de genes controlam a cor da vagem: L condiciona o 
1 

aparecimento da vagem de cor preta, 1 
1 

com I = amarelo-palha (BERNARD, 1967). 
2 

com L 
2 

marrom e I 
1 

Cor do tegumento da semente: A soja tem uma grande 

variedade de cor e formato na semente. As cores comuns são 

amarela, verde (presumivelmente clorofila), preta (anto-

cianina intensa) e várias tonalidades de marrom. Diferen-

tes distribuições dos pigmentos pretos ou marrom podem 

ocorrer nos tegumentos amarelos ou verdes (DESTRO, 

1987). As diferenças entre a maioria dos cultiva-

res nas cores preto e marrom são explicados em termo de 
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dois locos, Tt e Rr, com modifica~ões de certas combina-

ções de genes 00 e Ww. As diferenQas na distribuição 

desses pigmentos são controladas pela série alélica I, i, 
I K 

i , i com dominância na ordem citada (DESTRO, 1987). 

Cor do hilo: Fazem parte do sistema genético que con-

trola a cor do hilo os genes I, R, O, T, W . Conforme visto 
1 

anteriormente, estes genes controlam também a distribui9ão 

e a cor da pigmenta9ão na semente (I, R e O), na pubescên-

cia (T,t) e na flor (W 
1 

w ). 
1 

Hábito de crescimento: Dois genes que afetam a termi-

na~ão do caule foram descritos por BERNARD (1972). A forma 

comum de caule determinado, presente na maioria dos culti-

vares do sul dos Estados Unidos, sul do Brasil, Japão e 

Coréia é controlada por dt, que é um gene parcialmente 
1 

recessivo, causador do término abrupto de crescimento no 

ápice do caule, aproximadamente no período de florescimen-

to. O gene Dt ocasiona a termina~ão do caule moderadamen-
2 

te abrupta, sendo hipostátioo em relação a dt. Os alelos 
1 

dt 
1 

e Dt são amplamente representados, 
1 

mas o Dt não 
2 

ocorre nos cultivares comerciais (DESTRO, 1987). 

Com base nestes genes marcadores, que 

permitem a distinção de cruzamentos efetivos de autofeoun-

dações nas gerações segregantes F e F, determinou-se em 
1 2 

cada cruzamento qual parental seria utilizado como macho e 
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qual como fêmea. 

A Tabela 2 mostra a forma que os 

parentais participaram do cruzamento, bem como os carac

teres utilizados para a distinção. Por esta tabela pode se 

constatar que os diferentes parentais foram utlizados como 

macho e fêmea nas seguintes quantidades: 

Parental macho fêmea total 

Gaúcha 2 5 7 

La-4910-215 4 3 7 

OC-79230 1 6 7 

BR-80-8858 6 1 7 

BR-80-14853 7 O 7 

PI-123439 3 4 7 

PI-165896 5 2 7 

PI-239235 O 7 7 

3.3.1.2. Técnica de Hibrida~ão controlada 

Nas hibridações, utilizou-se o parental femi

nino na fase de botão floral, quando as pétalas ainda são 

menores que as sépalas; geralmente isto ocorre um dia 

antes da flor se abrir e caracteriza-se pela possibili

dade de se entrever, entre as sépalas, a colora~ão das 

pétalas. Neste estádio o estigma já se encontra viável e os 

pólens ainda não são deiscentes. 
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No processo de emascula~ão, realizado com o 

auxilio de pinças, os cinco lóbulos do cálice eram removi-

dos para descobrir a corola. Neste processo normalmente 

eram juntamente removidas as anteras. Terminando o processo 

de emascula~ão, o estigma ficava exposto e pronto para ser 

polinizado. No processo de emasculação as anteras e pétalas 

eram conjuntamente removidas com auxílio de pinças, ficando 

o estigma exposto e pronto para ser polinizado. No processo 

de polinização, todo o conjunto de pistilo e anteras 

impregnado de pólen removido da flor masculina era pince

lado delicadamente sobre o estigma da flor emasculada, 

resultando a polinização controlada. 

Os cruzamentos própriamente ditos 

foram realizados a partir de 20 de janeiro de 1987, com 

o início do florescimento, até o início de abril, quando 

as condições climáticas impediram a continuação do proces-

so.Devido a este mesmo fator, o maior número de cruzamentos 

foi obtido nos meses de janeiro e fevereiro. 

Foram realizados 638 cruzamentos. Como 

alguns deles abortaram, foram obtidas 527 sementes 

F viáveis distribuidas de maneira apresentada na Tabela 2. 
1 

colhidas 

de 1987, 

As vagens oriundas de cruzamentos foram 

individualmente, entre os meses de março e maio 

na propor~ão em que iam atingindo a maturi-
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dade, sendo as sementes F guardadas em câmara seca até o 
1 

próximo plantio (julho de 1987). 

3.3.2. ObtenQão das sementes F 
2 

A etapa de obtenção das sementes F, ini-
2 

ciou-se em 08 de julho de 1987. Inicialmente as semen-

tes F foram colocadas para germinar em germinadores 
1 o 

com controle de água e de temperatura (28 C), para se ter 

uma maior eficiência da germinação. 

No germinador observou-se que as sementes 

oriundas dos cruzamentos: Gaucha x BR-80-8858, Gaucha x 

PI-123439 e La-4910-215 x OC-79230 apresentavam tegumento 

duro e impermeável, havendo, portanto, necessidade de esca-

rificação. 

Quando as sementes apresentaram raiz entre 

1 e 4 cm foram transplantadas para sacos plásticos, 

localizados em casa-de-vegetação, contendo aproximadamente 

7kg de terra de boa qualidade, 6g de adubo mineral (NPK com 

fomulaQão 0-30-10) mais inoculante apropriado. Os sacos 

foram adubados de 15 em 15 dias com adubo mineral,na mesma 

formulação citada anteriormente, a fim de se conseguir 

plantas bem vigorosas. 

Para contornar o problema de sensibilidade da 

soja ao comprimento do dia, condi~ão esta que se 
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manifesta em semeaduras anteriores a 15 de outubro ou 

posteriores a 15 de dezembro, foi necessário a utiliza-

~ão de luz artificial durante o período noturno. Isto 

retardou o florescimento o que possibilitou o equilíbrio 

entre o crescimento vegetativo e o início do floresci-

mento, dando condi~ões para se obter um maior número de 

sementes por planta. 

Para se conseguir um número adequado de 

sementes F procurou-se obter 4 plantas F de cada cruza-
2 1 

mento, o que foi possível em quase todos os cruzamentos, 

com exceção dos cruzamentos: Gaúcha x La-4910-215, Gaucha 

x BR-80-14853, OC-79230 x BR-80-8858 e BR-80-8858 x PI-

123439. Nestes casos, devido ao pequeno número de sementes 

obtidas, associado à baixa germina~ão que elas apresenta-

ram, restaram apenas 3 plantas dos cruzamentos Gaucha x La-

4910-215, OC-79230 x BR-80-8858 e BR-80-8858 x PI-123439 e 

duas plantas do cruzamento Gaucha x BR-80-14853. 

Durante o avanQo das geraQôes detectou-

se, com auxílio dos genes marcadores, autofecundaQões 

nos seguintes cruzamentos: Gaucha x PI-123439 (1 planta) e 

BR-80-8858 x PI-123439 (i planta). Nos cruzamentos Gaucha x 

BR-80-14853 e La-4910-215 x PI-123439 não foi possível 

diferenciar cruzamentos de autofecundaQões. No primeiro ca-

so, as flores apresentaram-se muito pequenas o que im-

possibilitou a diferenciaGão; no segundo caso, não foi pos-
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sivel diferenciar, pois o caráter utilizado neste cru-

zamento foi o hábito de crescimento, cuja caracterizacão 

é difícil nas condições de casa-de-vegetação. Também encon-

trou-se dificuldade para diferenciar cruzamentos de auto-

fecundações nos casos onde o caráter utilizado foi a cor 

do hilo, isto é, ° cruzamento OC-79230 x PI-239235. Em 

tais casos, optou-se por manter as progênies das plantas 

F individualizadas,a fim de se detectar e eliminar as pos-
1 

síveis autofecundações na geração F . 
2 

Na casa-de-vegetação foram obtidas 

22.834 sementes F distribuídas da maneira apresentada na 
2 

tabela 2. As plantas F foram colhidas individualmente 
1 

e, com as sementes F obtidas, foi preparado o experimento 
2 

para a coleta dos dados experimentais. 

3.3.3. Delineamento e características dos 

experimentos 

o experimento com as sementes F, foi ins-
2 

talado no campo em 10 de dezembro de 1987. Utilizou-se um 

delineamento em blocos ao acaso com 7 repetições e parcela 

de uma fileira de 3m de comprimento com um espaçamento de 

1m entre fileiras e 10 cm entre plantas dentro das filei-

raso Cada repetição foi composta por 40 tratamentos 

sendo 28 cruzamentos (geração F ), 8 parentais e 4 testemu-
2 

nhas. Além disso, foram colocados, sistematicamente, no 
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campo, dois padrões (IAC-Foscarin- 31 e IAC-12), a fim de 

se ter um maior controle ambiental dentro das repe

tições. A tabela 3 apresenta a relação dos tratamentos 

utilizados no experimento. 

Em cada parcela foram semeadas 45 sementes, 

com posterior desbaste para 30 plantas, o que proporciona 

um espaQamento médio entre plantas de 10cm. O experimento 

foi irrigado desde o início, a fim de se conseguir uma 

germinaQão adequada. Foram realizadas três capinas, para 

manter o experimento limpo; após o florescimento foram rea

lizadas pulverizaQões semanais para proporcionar um 

controle de insetos adequado. 

3.3.4. Caracteres avaliados 

As observaQões foram realizadas em 

plantas individuais devidamente 

tas foram distribuídas logo 

etiquetadas. As etique

após o desbaste, quando 

as plantas se apresentavam bastantes uniformes. As plan-

tas marcadas foram escolhidas ao acaso em toda a 

extensão 

somente 

da parcela, mas procurando-se sempre amostrar 

aquelas competitivas. Foram avaliados os seguin-

tes caracteres em plantas individuais: 

-C.F. - cor da flor. 

-C.P. - cor da pubescência 
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-C.V. - cor da vagem. 

-C.T. - cor do tegumento da sememte. 

-C.H. - cor do hilo. 

-H.C. - hábito de crescimento. 

-D.F. - número de dias para o início do florescimento. 

Período que corresponde ao número de dias 

decorridos entre a semeadura e o aparecimento 

das primeiras flores. 

-A.F. - altura da planta (em) no início do florescimen

to. Distância compreendida entre a base e o 

ápice da haste principal nos primeiros dias do 

florescimento. 

-D.M. - Número de dias para maturidade. Período que 

corresponde ao número de dias decorridos desde 

a semeadura até aproximadamente 95% das vagens 

apresentarem-se maturas. 

-A.M. - Altura da planta em (em) na maturidade. Distân

cia compreendida entre a base e o ápice da 

haste principal na época da maturidade. 

-A.I. - Altura de inserção da primeira vagem (em). 

Distância compreendida entre a base e a 

primeira vagem. 

-V.A. - Valor agronômico. Avaliado na maturidade, atra

vés de uma escala de notas visuais variando 

de 1 a 5, onde a nota 1 correspondeu a uma 
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planta sem nenhum valor agronômico e a nota 5 

a uma planta com excelentes características 

agronômicas (grande número de vagens, sem sin

tomas de doenças, sem acamamento, ausência de 

hastes verdes sem debulha de vagens). 

-A.C. -.Acamamento. Avaliado na maturidade através de 

uma escala de notas visuais variando de 1 a 5, 

onde a nota 1 correspondeu a uma planta ereta e 

a nota 5 a uma planta completamente acamada. 

-P.G. - ProduGão de grãos. Avaliada na maturidade 

através do peso dos grãos das plantas indivi

duais amostradas (etiguetadas) na parcela. A 

unidade utilizada foi gramas por planta. 

-T.P. - teor de proteína. Avaliado em uma amostra de 

após 

sementes da parcela e somente em 4 repeti-

Gões.A determinaGão do teor de proteína (%) foi 

efetuado no laboratório de Genética Fisiológica 

do Departamento de Genética da ESALQ/USP pelo 

método de Kjeldahl. (Apêndice 2) 

Para a avaliação da produção de grãos, 

a colheita foi feita uma complementação da seca-

gem à sombra antes do beneficiamento, com posterior expo

sição ao sol por dois dias e armazenamento em laboratório 

por 1 mês. Objetivou-se com isso obter o máximo grau de 

homogeneizaGão da umidade. Para estas avaliaGões foram 

utilizadas 15 plantas de cada parcela nos materiais 



segregantes 

materiais 

(gera~ão F) e 5 plantas por 
2 

parcela 
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nos 

homozigõticos (parentais e testemunhas) o que 

corresponde a 3360 plantas individuais avaliadas (480 por 

repetição). Foram avaliadas também 5 plantas individuais em 

cada parcela dos dois padrões utilizados. Como cada padrão 

foi repetido 4 vezes em cada repetição, foram avalia-

das 280 plantas dos padrões (40 por repetição). No 

total, portanto, foram avaliadas 3640 plantas individuais. 

No transcorrer do experimento constatou-se 

que a combinaGão Gaucha x BR-80-14853 era proveniente 

de autofecundação, sendo portanto eliminado e restando 27 

cruzamentos. 

3.4. Análises estatistico-genéticas 

As análises de variância segundo o delinea-

mento em blocos ao acaso foram realizadas no Centro de 

Informática na Agricultura (CIAGRI) utilizando o programa 

SAS. Para todos os caracteres as análises foram realiza-

das com médias de parcelas sendo que para a acamamento e 

valor agronômico os dados foram transformados para V x + 1. 
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Na análise de blocos casualizados (Tabela 4), 

fez-se a decomposiQão da soma de tratamentos em parentais, 

progênies F, testemunhas, e a respectiva comparaQão entre 
2 

grupos (parentais versus progênies F versus 
2 

testemu-

nhas). 

o coeficiente de variaQão (CV) 

foi determinado pela seguinte equação: 

onde: 

CV% = s 100 
x 

s - desvio padrão residual 

x = média do caráter 

As comparaGões entre as 

experimental 

médias dos 

tratamentos foram realizadas utilizando-se o teste de Tukey 

ao nível de probabilidade de 5%. 

3.4.2. Análise dialélica pelo método de Griffing 

Devido à escolha deliberada dos parentais 

utilizou-se para análise dialélica dos dados experimentais 

o método 2, modelo misto B, definido por GRIFFING (1956). 

Esta análise se baseia em uma tabela dialélica contendo a 

média de todos os parentais e do conjunto dos n(n-1)/2 
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cruzamento (progênies F ) sem incluir os reciprocos. Nesse 
2 

modelo, os efeitos de tratamentos são fixos e os blocos e 

erro experimental são aleatórios. No presente trabalho 

foram preparadas tabelas dialélicas para os nove caracteres 

em estudo, cujas médias são resultantes de sete repetiQôes, 

exceto teor de proteina, onde se utilizou a média de 4 

repetiQões. A partir destas tabelas, foram estimados os 

parâmetros genéticos de médias das linhagens em estudo, 

fornecendo o potencial genético das próprias linhagens 

per se como em cruzamentos com outras linhagens incluidas 

no estudo. 

Para a análise da capacidade de com-

binação considerou-se o mesmo modelo utilizado na análise 

de variância, fazendo-se o desdobramento dos efeitos de 

tratamento em capacidade geral de combinaQão (CGC) e 

capacidade especifica de combinação (CEC) . O modelo 

matemático para as análises das capacidades geral e espe-

cifica de combinaQão pode ser apresentado como: 

y = u + g + g 
ijk i j 

onde: 

+ s 
ij 

+ e 
ijk 

Y = média de K repetições do cruzamento entre o 
ijk 

parental i e o parental j. 

u = média geral do dialelo 
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g = efeito da capacidade geral de combinaG:!ão do 
i 

parenta 1 i 

g = efeito da capacidade geral de combina~ão do 
j 

parental j 

s = efeito da capacidade específica de combinaQão 
ij 

para o cruzamento entre os parentais i e j. Para 

o caso dos parentais, i = j. 

i,j - 1,2,3 .... n 

k = 1,2,3 .... b 

e - erro experimental (ou resíduo) associado às mé
ijk 

dias dos tratamentos, obtido através da divisão 

do QM resíduo da ANAVA pelo número de repetiQões. 

As estimativas dos parâmetros só são pos-

síveis admitindo-se as seguintes restriQões 

e 
ijk 

TI 

= deve ser independente com 

média zero e variância 

l:gi(j) = O 
i=l 

l: s·· + s .. = O (para cada i) 
. 1J 11 
J 

distribuiQão normal, 

o esquema de análise da variância para 

CGC e CEC é apresentado na Tabela 5. 

Os efeitos da média, CGC e CEC foram es-

timados através das seguintes fórmulas, respectivamente; 



o = 2 Y .. ; 
n(n+l) 
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t}i == _1_ (Yi. + Yii -.3.- Y •• ); 
n+2 

~ij = Yij - 1 
n+2 

n 

(Yi. + Yii + Y.j + Yjj) + 2 Y •• ; 
~(-n-'+-:l""""") 7"( n--"'+"o;=2""") 

As vari3ncias das estimativas dos compo-

nentes das médias foram estimados pelas seguintes fórmu-

las: 

V~r (O) == 2 
~2 
a 

n(n+l) 

V~r ( t} i ) n-l 
~2 

= a 
n(n+2) 

V3r (~ii) == n(n-1) ;2 
(n+1)(n+2) 

V~r (~ij) 

V~r (t}i -

V3r (~ii -

V3r (~ij -

V~r (~ij -

2 
== n + n + 2 

~2 
a 

(n+l)(n+2) 

t}j ) == 2 
~2. 
a , 

n + 2 

~ij ) == 2(n-2) 
n+2 

~ij , ) = 2(n+1) 
n+2 

~ih) == .2n 
n + 2 

com i -:j:. j 

com i -:j:. j ; 

~2 
a , com i -:j:. j ; 

~2 
i -:j:. j j-:J:. j' a , com e 

~2 
a , com i-:J:. j , k, I , j -:J:. k 

e k -:J:. I ; 

A rela~~o entre CGC e CEC foi avaliada pela 

fómula (BAKER, 1978): 

2Vgi 
2Vg + Vs 

i ij 



onde: 

Vg. = L:g
1
?/7 

1 

'I 

Vs .. = L:s:-./28 
1J 1J 
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Visando avaliar melhor a contribuiGão da 

capacidade geral de combina~ão e da capacidade específica 

de combina~ão para cada caráter foram comparadas as médias 

segundo o modelo completo (Y 
ij 

com as médias estimadas segundo o 

= m + g + g + s ) 
i i ij 

modelo reduzido onde se 

elimina o efeito da capacidade específica de combinaQão 

(Y = m + g + g ). A concordância entre os dois modelos 
ij i j 

foi testada através dos coeficientes de correlaGão de 

Pearson (r) e de Spearman (rf). (Tabela 20 a 28). 

Como salientado anteriormente, não foi 

possível obter sementes F 
2 

entre os parentais Gaú-

cha e BR-80-14853. Os valores desse cruzamento para 

os vários caracteres foram estimados pela fórmula 

(ECKHARDT, 1952): 

onde: 

a x b = ~{~n~~1~)~{T~·a~+~.T_·~b~)~~2~T~' 
n 2 - 5n + 6 

a x b = estimativa do cruzamento para 

caráter; 

n = número de parentais; 

determinado 
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T'a = somatório da linha a em uma tabela 

dialélica, excluindo o valor a x b; 

T'b = somatório da linha "b" em uma tabela 

dialélica, excluindo o valor a x b; 

linha a = cruzamentos que envolvam o parental a; 

linha "b" = cruzamentos que envolvam o parental "b"; 

2T' = Somatório geral da tabela dialélica menos 2ab; 

a fórmula utilizada não inclui os parentais 

na estimativa do cruzamento. 

3.5. Heterose 

Foram obtidas as heteroses médias das linha-

gens quando em cruzamentos para os caracteres em estudo. 

Como ressaltado anteriormente, a heterose corresponde 

ao desvio da geraQão F em relaQão à média dos parentais. 
1 

Como neste estudo a geraQão híbrida utilizada foi a F, os 

resultados foram multiplicados por dois para 
2 

que os 

mesmos fossem expressos ao nível de F 
1 

Para tanto, 

utilizou-se a seguinte fórmula: 

h = 2 (F2 - MP) 

sendo: 

h = heterose 

F2 - média da geraQão F2 

MP - Pi + Pj , média dos parentais da progênie F2 . 
2 
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Sendo sua expressão em porcentagem determi-

nada pela seguinte fórmula: 

h(%) = h . 100 
MP 

3.6. Correlação fenotipica 

Foram calculadas as estimativas dos coe fi-

cientes de correlação fenotipica (r), baseados em médias 
f 

de repeti~Ões, entre todos os pares de caracteres combina-

dos dois a dois, segundo a fórmula descrita por FALCONER 

(1987) . 

onde: 

rf(x,y) = Covf(x,y) 
0

fx 
. 0 fy 

r = correlaQão fenotípica entre os caracteres X 
f(x,y) 

e Y; 

Cov = covariância fenotípica entre os caracteres 
f(x,y) 

X e Y; 

= desvio padrão fenotípico dos caracteres X e 

Y, respectivamente. 

A significância dos coeficientes de correla-

ção fenotípica foi verificada pelo teste "t", com n-2 graus 

de liberdade, nos níveis de 5% e 1% de probabilidade, 

segundo procedimento adotado por PIMENTEL GOMES (1985). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Análise de variância 

Os valores e respectivas significáncias dos 

quadrados médios das análises de variância em blocos ao 

acaso para os nove caracteres anteriormente mencionados são 

apresentadas na Tabela 6. Para todos os caracteres são 

apresentadas também as médias e os respectivos coeficien-

tes de variação experimental. 

Pela análise de variância verifica-se 

que foram obtidos coeficientes de variação experimental que 

podem ser considerados satisfatórios; para TP, DF, DM, AC, 

e VA foram inferiores a 6,09% para AF, AM e AI foram apro-

ximadamente 13% e somente para o caráter PG ficou ao redor 

de 20%. 

Observa-se ainda que, em todos os casos, o 

teste "F" para tratamentos e para o desdobramento de 

parentais e progênies F 
2 

foi altamente significativo, 

exceto para VA, no qual os parentais não apresentaram 



52 

diferenGa significativa. A comparaGão entre grupos apresen-

tou significância ao nível de 1% para TP, DF, DM AM, e AC 

enquanto que para os demais caracteres não houve diferenQas 

significativas pelo teste F. A Tabela 6 mostra também 

que as testemunhas apresentaram diferenças ao nível de 

probabilidade de 1% para TP, DF, AF, DM, AM e AI enquanto 

que o caráter PG apresentou diferenQas significativas ao 

nível de 5%; para os outros dois caracteres (AC e VA) não 

se constataram diferenQas significativas. 

A significância dos quadrados médios dos 

parentais e das progênies F 
2 

mostra que há uma grande 

variabilidade neste conjunto de parentais, evidenciando a 

possibilidade de formaQão de uma populaQão de base genética 

ampla a partir desse material. 

4.2. Comportamento dos parentais, progênies F , tes-
2 

temunhas e avaliação da heterose. 

Nos resultados apresentados a seguir 

frequentemente os tratamentos serão denominados apenas por 

números devido a complexidade do nome dos parentais. Para 

facilitar o acompanhamento sugere-se o uso do apêndice 3. 

4.2.1. Caracteres relacionados ao florescimento 

As Tabelas 7 e 8 mostram as médias, va-

riâncias e heterose para os caracteres DF (número de dias 
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para florescimento) e AF (altura da planta no florescimen-

to); estas tabelas também mostram os valores do teste de 

Tukey para comparaQões entre médias de cada caráter. 

Observa-se (Tabela 7) que a amplitude de 

variacão entre cruzamentos para DF foi de 52,2 a 60,8 

dias, enquanto para parentais foi de 51,8 a 67,2 dias. 

Observa-se ainda que a maioria dos cruzamentos apresentou 

uma magnitude superior à média das quatro testemunhas 

(52,8 dias). Nota-se, ainda, que o parental 8 (PI 239235) 

é bem mais tardio que os demais; devido a isso, todos os 

cruzamentos que o envolvem formam um grupo a parte, que 

difere estatisticamente dos demais tratamentos. Observa-se 

também que todos os cruzamentos envolvendo o parental 8 

(PI-239235) são significativamente mais precoces que esse 

parental. 

Quanto à amplitude de variaQão dentro de 

tratamentos observa-se que os parentais e cruzamentos apre-
2 

sentam respectivamente variacões de 0,44 a 3,18 dias e 
2 

2,29 a 20,77 dias, sendo a variacão dos cruzamentos em 

média o triplo daquela que ocorre dentro dos parentais, 

indicando a possibilidade de seleQão para alteraQão do 

ciclo para a maioria dos cruzamentos. 

Na mesma Tabela pode-se observar que a hete-

rose para este caráter foi predominantemente negativa; dos 

28 cruzamentos, 22 apresentaram heterose negativa, sendo o 
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valor mais expressivo obtido no cruzamento 4x8 (-10,3%), 

justamente o cruzamento que apresentou a maior variância 
2 

para este caráter (20,7 dias). Entre os 6 cruzamentos que 

apresentaram heterose positiva, os mais expressivos foram o 

2x5 (3,9%) e 1x6 (3,9%); os outros 4 cruzamentos ficaram 

com valores abaixo de 2,7%. Estes resultados mostram que as 

progênies F apresentaram uma tendência de diminui~ão de 
2 

DF em relaQão à média dos parentais. 

Heteroses predominantemente negativas, foram 

também obtidas por CAMPOS (1979), KAW & MENON (1979), 

CHAUDHARY & SINGH (1974), FREIRE FILHO (1988) e NASS 

(1989). Portanto, os resultados obtidos estão de acordo com 

os demais autores e confirmam a dominância do florescimento 

precoce; só houve exce~ão a esta tendência no trabalho de 

VEATCH (1930), onde os cruzamentos realizados apresentaram 

uma maior tendência à heterose positiva. Entretanto, a 

dominância no sentido de precocidade é comum em outras 

espécies, como por exemplo o milho. 

Para o caráter altura da planta no início do 

florecimento (Tabela 8) observa-se que os parentais e pro-

gênies F respectivamente apresentaram em média 47,3cm e 
2 

48,0 cm de altura. Novamente observa-se que o parental 8 é 

o mais discrepante (65,3 cm) e, consequentemente, todos os 

cruzamentos que o envolvem apresentam maior magnitude para 

o caráter, sendo estes porém inferiores ao referido paren-
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tal (51,4 a 64,0 cm). Neste caso, não existe muita diferen

ça quanto ao padrão de variação dentro de cruzamentos, 

sendo estes, em média, superiores às diferenças que ocor

rem dentro dos parentais. Deve-se, entretanto, destacar que 

os cruzamentos que envolvem o parental 8 apresentaram va

riâncias relativamente altas, o que pode refletir uma maior 

divergência genética desse parental para com os outros para 

esse caráter e também a possibilidade de seleção para 

redução da altura dentro dos cruzamentos que o envolvem. A 

média da heterose para AF foi de -1,1 ± 14,8 (Tabela 8). 

Para AF, a heterose (Tabela 8) mostrou-se 

positiva para 13 cruzamentos, sendo os valores mais 

elevados observados nas progênies dos cruzamentos 1 x 8 

(24,2%) e 3 x 7 (24,8%). Os outros 15 cruzamentos apresen

taram heterose negativa, sendo os valores mais expressivos 

observados nos cruzamentos 1 x 3 (-21,2%) e 5 x 6 (-30,2%), 

estes resultados demonstram uma ampla faixa de variação 

para este caráter. 

Em uma série de 45 cruzamentos, KAW & MENON 

(1979) obtiveram, na média, valores negativos para heterose 

(-6,3), ou seja, as progênies apresentaram menor altura no 

florescimento que os respectivos parentais. Outros autores, 

entretanto, como FREIRE FILHO (1988) e NASS (1989), obtive-

ram valores, em média, positivos. Entre outros fatores, 

essas diferenGas podem decorrer das diferenGas entre os 
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materiais genéticos e condiGões de ambiente onde foram 

realizados os estudos. 

4.2.2. Caracteres relacionados à maturidade 

As médias e variâncias para os caracteres 

número de dias para maturidade (DM) e altura das plantas na 

maturidade (AM) e as respectivas diferenQas mínimas signi-

ficativas ao nível de 5% pelo teste de Tukey são apresenta-

das nas Tabelas 9 e 10 

Através da Tabela 9 observam-se diferenQas 

significativas para DM tanto no grupo dos parentais quanto 

nos cruzamentos. Os parentais 6 (149,7 dias) e 7 (150,4 

dias) foram os mais precoces; já os mais tardios foram 

os parentais 8 (160,1 dias) e 1 (158,2 dias), fato que 

implicou numa diferenQa de 10 dias para atingir a maturi-

dade. 

precoce foi 

Já entre as progênies F o cruzamento mais 
2 

4 x 6 (149,8 dias) e o mais tardio 1 x 8 

(158,3 dias). E importante observar que essa é praticamente 

a mesma amplitude de variaQão apresentada pelos parentais e 

que estes dois cruzamentos envolvem respectivamente o 

parental mais precoce (6) e os mais tardios (8 e 1), nas 

progênies F o DM ficou entre os valores extremos observa-
2 

dos nos parentais. Os cruzamentos mais precoces foram 4 x 6 
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(149,8 dias), 6 x 7 (149,8 dias), 2 x 6 (150,2 dias), 5 x 

6 (150,8 dias). Constata-se ainda que, pelo menos uma vez 

em cada um dos dez cruzamentos mais precoces, estão envol-

vidos os parentais 6 e 7. Desse modo pode-se concluir que 

esses parentais possuem um grande potencial para precoci-

dade. 

A heterose do DM (Tabela 9), apresentou-se 

no geral com valores baixos sendo negativa em 22 

cruzamentos e variando de -5,21% no cruzamento 4 x 6 a 

1,61% no cruzamento 4 x 7. A média da heterose foi -1,25 + 

1,62%, indicando que as progênies F situaram-se em torno 
2 

da média dos parentais com uma tendência parcial para 

maturidade precoce. 

Esses resultados estão de acordo com os 

obtidos por NASS (1989) e FREIRE FILHO (1988) que obtiveram 

médias negativas para heterose e que relataram que as 

progênies tenderam a ser intermediárias entre os parentais; 

também são concordantes com PASCHAL 11 & WILCOX (1975), 

CAMPOS (1979) e KAW & MENON (1979). Portanto, os resultados 

obtidos, estão de acordo com os demais autores, só havendo 

exceção no trabalho conduzido durante quatro anos por WEBER 

et alii (1970) onde se obteve heterose média positiva em 

três anos e negat.iva em apenas um ano. 

A AM (Tabela 10) apresentou uma média de 

71,8 cm nos parentais variando de 61,1 em no parenta 1 6 a 
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98 cm no parenta 1 8, enquanto que nas progênies F a 
2 

amplitude de variação foi de 58,6 a 99,1 cm respectivamente 

nos cruzamentos 1 x 4 e 2 x 8. Observa-se que a maio-

ria dos cruzamentos apresentou uma magnitude superior à 

média dos parentais (71,8 cm) e das t,estemunhas utilizadas 

(62,4 cm). Entretanto, constata-se que as médias das pro-

génies situaram-se entre os parentais de menor e maior 

altura. Neste caso, houve muita diferença quanto ao padrão 

de variaGão dentro de cruzamentos, sendo a menor variação 
2 

observada no cruzamento 1 x 4 (86,01 cm ) e a maior varia-
2 

ção no cruzamento 2 x 8 (569,04 cm). Como visto anterior-

mente, estes cruzamentos, apresentaram respectivamente a 

menor e a maior média. Portanto, esses dados mostram que o 

conjunto de parentais reune uma considerável variabilidade 

para AM. Este fato torna-se mais interessante quando se 

observa que os cruzamentos que possuem maior altura apre-

sentam variâncias altas e são em sua maioria progênies 

oriundas de introduções (PI"s), isto é: 2 x 8; 7 x 8; 

1 x 8; 5 x 7" , 5 x 8-, 2 x 7; 1 x 7; 3 x 7; 6 x 8; 2 x 6; 

6 x 7 e 4 x 8, sendo a menor variação observada no cruza-
2 

mento 2 x 7 (150,5 cm ) " Desta forma, verifica-se que exis-

te a possibilidade de seleGão para redução de AM na maioria 

dos cruzamentos. 

A maioria das estimativas da heterose 

(Tabela 10) para AM foram positivas; dos 28 cruzamentos, 20 

apresentaram heterose positiva, sendo o valor mais expres-
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sivo obtido no cruzamento 4 x 7 (48,17%); entre os 8 cruza-

mentos que apresentaram heterose negativa o mais expressivo 

foi o 1 x 4 (-14,51%). Estimativas positivas para hete-

rose têm sido constatada por vários autores (CHAUDHARY & 

SINGH, 1974; CHAUHAN & SINGH, 1982; FREIRE FILHO, 1988; 

KUNTA et alii, 1985; NASS 1989; VEATCH, 1930; WEBER et 

alii, 1970; WENTZ & STEWART, 1924; WOODWORTH, 1933). Dos 

trabalhos consultados, o único que relatou heterose negati-

va para este caráter foi o de KAW & MENON (1979). Desse 

modo, os resultados obtidos estão de acordo com a maioria 

dos apresentados na literatura revisada. 

4.2.3. Acamamento, valor agronômico e altura de 

inserção da primeira vagem 

As Tabelas 11, 12 e 13 apresentam os dados 

referentes à média, variância e respectivas diferen~as 

minimas significativas ao nivel de 5% pelo teste de Tukey 

para comparaQões entre parentais e entre progênies F, dos 
2 

caracteres acamamento (AC), valor agronômico (VA) e altura 

de Inserção da Primeira Vagem (AI). 

Os caracteres AC e VA foram avaliados através 

de uma escala de notas visuais e as análises de dados foram 

realizadas com transforma~ões de valores para v x + 1. 

E importante relembrar que para AC as notas variavam de 1 a 

5, sendo que as plantas que apresentaram os menores graus 
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de acamamento receberam as menores notas em torno de 1. 

o caráter AC (Tabela 11) apresentou uma 

média de 1,48 nas progênies F variando de 1,41 no 
2 

cruzamento 1 x 4 a 1,64 no cruzamento 7 x 8. Observa-se 

que todos os cruzamentos que apresentaram uma magnitude 

superior à média dos cruzamentos (1,48) estão envolvidos 

como parentais pelo menos uma das três PI's. Constata-se 

ainda que as variâncias destes cruzamentos são superiores à 

média das variâncias dos cruzamentos. Este fato torna-se 

interessante ao se observar que o AC é um caráter que tem 

limite mínimo 1,0, o qual corresponde à nota da escala que 

é atribuída a uma planta completamente ereta. Sendo assim, 

para cruzamentos que apresentaram média de AC próxima de 

1,0, as variâncias deverão ser naturalmente baixas. Desse 

modo, há cruzamentos como 1 x 4, 3 x 4, 2 x 5, que tiveram 

média de AC de 1,41 (dados transformados para V x + 1) e 

variância igual a zero, mostrando-se, assim, as mais pro-

missoras para serem utilizadas no melhoramento para resis-

tência ao AC. 

A maioria das estimativas da heterose CTabe-

la 11) para AC foram negativas, entre os vinte e oito 

cruzamentos, vinte foram negativos, sendo o valor negativo 

mais expressivo obtido no cruzamento 7 x 8 (-23,50%) e o 

positivo nos cruzamentos 2 x 4 (4,26%) e 4 x 5 (4,26%). 

Esses resultados indicaram que as progênies tenderam a 
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apresentar menor grau de AC que a média dos respectivos 

parentais. Estimativas negativas para heterose em progênies 

F foram também obtidas por FREIRE FILHO (1988) e em 
2 

geraQões F por PASCHAL II & WILCOX (1975). 
1 

trabalho de NASS (1989) apresentou heterose média 

Apenas o 

positiva 

para AC, o que, segundo o autor, deve-se ao fato de suas 

estimativas terem sido baseadas em plantas sem competiQão. 

Desse modo, os resultados obtidos estão de acordo com os 

apresentados na literatura revisada. 

Para o VA, as notas também variavam de 1 a 5, 

só que com conotação diferente da dada para AC. No caso do 

VA, as plantas que mais se aproximaram do ideiótipo de soja 

recebiam as maiores notas (5). 

A Tabela 12 mostra que tanto os parentais 

quanto os cruzamentos apresentaram uma pequena variaQão. Os 

cruzamentos apresentaram VA praticamente intermediário aos 

parentais variando de 1,71 (1 x 2) a 1,83 (6 x 7). Quanto 

ao padrão de variação, observa-se que os cruzamentos não 

diferem muito entre si, sendo esta variaQão, em média, 

pouco superior (0,32) àquela que ocorre entre os parentais 

homozigóticos (0,24). 

A Tabela 12 mostra que as estimativas de 

heterose foram predominantemente positivas variando de 

5,88% (2 x 8) a -4,01% (7 x 8). Estimativa positiva de 

heterose para VA tambem foi obtida por NASS (1989); por 
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outro lado, FREIRE FILHO (1988) relatou uma ligeira supe-

rioridade da heterose negativa. Os resultados obtidos neste 

trabalho mostram que as progênies F tenderam a apresentar 
2 

valor agronômico superior à média dos parentais, observa-se 

ainda que entre os nove cruzamentos que apresentam heterose 

negativa, em oito estão envolvidos em pelo menos uma vez os 

parentais 5 e 7 os quais apresentam as maiores médias de 

VA. 

E bom lembrar que a avaliação de uma planta 

ou progênie, através do VA, reflete a utilização de um 

índice subjetivo que engloba um conjunto de vários carac-

teres agronômicos simultaneamente, sendo expresso através 

de uma nota (NASS, 1989), motivo pelo qual este caráter 

pode não ter uma boa eficiência para seleção uma vez que a 

avaliação visual é muito subjetiva. Entretanto, BRIM (1973) 

relatou que esquemas de seleQão visual têm sido utilizados 

visando reduzir o número de progênies para um nível tal, 

que viabilize a avaliação do potencial produtivo, 

enfatizando ainda, que tais esquemas são efetivos para 

caracteres de alta herdabilidade. 

Para o carácter AI (Tabela 13) observa-se que 

nas progênies F houve uma variação de 10,2 cm (5 x 6) a 
2 

20,0 cm (2 x 8) sendo que esta última média não difere 

estatisticamente da média do parenta I 2 (21,3 cm) o qual 

apresentou a maior AI. Verificou-se que os parentais 6 
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e 2 apresentaram respectivamente menor e maior AI, e de 

maneira geral as progênies F destes cruzamentos apresenta-
2 

ram médias próximas aos seus parentais. 
2 

variância média de 19,0 em , 
2 

As progênies F 
2 

e com variação apresentaram 
2 

de 7,97 em (4 x 6) a 84,35 em (5 x 8), o que indica a 

existência de variabilidade para seleção para maior AI 

dentro de alguns cruzament.os. 

A expressão da heterose para AI (Tabela 13) 

apresentou ampla variação, mostrando-se positiva para 13 

cruzamentos, sendo o valor mais elevado observado nas pro-

gênies do cruzamento 3 x 7 (33,22%); os outros 15 cruzamen-

tos apresentaram heterose negativa sendo o valor mais ex-

pressivo observado no cruzamento 5 x 6 (-26,5%). 

4.2.4. Produção de grãos 

Para o caráter producão de grãos (Tabela 

14), a amplitude de variação no grupo de progênies F foi 
2 

de 19,4g (i x 6) a 35,4g (2 x 4), apresentando uma 

média de 28,2g. Considerando-se a média dos três paren-

tais mais produtivos, isto é, 36, 2lg/planta , constata-se 

que estas não diferem significativamente dos dez melho-

res cruzamentos. 

Observa-se, ainda, que nesse grupo de 

cruzamentos mais produtivos quatro deles envolvem o paren-

tal 8, ou seja: 2 x 8, 5 x 8, 3 x 8, 4 x 8; além disto, 
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em três deles ocorre as maiores variaGões dentro de cruza-
2 

mentos: 4 x 8 (406, 48(g/planta) ], 2 x 8 [335,8 (g/plan-
2 2 

ta) ] e 3 x 8 (307,4(g/planta)], variaGões estas supe-

riores ao padrão ocorrido nos parentais e testemunhas (re-
2 2 

pectivamete 151,56(g/planta) e 207,79(g/planta) J. Os 

resultados apresentados aliados às variâncias obtidas nos 

grupos de progênies F mostram a potencialidade de serem 
2 

selecionadas linhagens de soja promissoras em gerações mais 

avanGadas, a partir desta populaq.ão base. 

A heterose (Tabela 14) para este caráter 

apresentou uma média de 10,72 ± 27,6% valores tanto posi-

tivos como negativos. Dos 28 cruzamentos, 18 apresentaram 

heterose positiva, demonstrando uma predominância de va-

lares positivos, sendo o valor mais expressivo obtido no 

cruzamento 1 x 7 (66,18%); entre os 10 cruzamentos que 

apresentaram heterose negativa, o mais expressivo foi o 4 x 

6 (-45,46%). 

A heterose média obtida neste estudo 

(10,72%) está de acordo com os resultados obtidos na lite-

ratura consultada, geralmente obtidos a partir da produGão 

em gramas/planta, os quais são positivos e apresentam uma 

grande variaq.ão: CAMPOS (1979) obteve média de 19,0%; 

CHAUHAN & SINGH (1982), 48,4%; FREIRE FILHO (1988), 5,2%; 

KAW & MENON (1979), 17,4%; KUNTA et alii (1985), 24,6%; 

NASS (1989), 28, 1~~; VEATCH (1930), 35,5%; WEBER et alii 
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(1970), 25,1% e WEISS et alii (1947), 20,8%. 

4.2.5. Teor de Proteina (TP) 

Encontram-se relacionadas na Tabela 15 as 

heteroses e as médias com respectivas diferen~as signifi-

cativas ao nível de 5% pelo teste de Tukey para o caráter 

TP. 

Através da Tabela 15 constata-se que a am-

plitude de variaQão entre parentais foi de 35,65% (paren-

tal 2) a 43,0% (parental 5), enquanto que nas progênies F 
2 

o TP ficou entre os valores extremos observados nos paren-

tais ou seja 36,3 (2 x 3) a 41,3% (5 x 8). Observa-se, 

ainda, que a média dos parentais apresentou magnitude não 

diferente da média das progênies F , respectivamente 38,7 e 
2 

38,4%. Deve-se, entretanto, observar que estas médias são 

superiores à média das testemunhas (34,7%), sendo este 

valor inclusive menor que os menores valores obtidos nos 

outros dois grupos (parentais e progênies F). Pode-se 
2 

também verificar que 14 dos 18 cruzamentos que apresentaram 

maiores teores de proteína, envolvem pelo menos uma PIo 

Os resultados observados para TP tornam-se 

mais interessantes ao se observar que o cruzamento que 

possui maior teor de proteína 5 x 8, faz parte tanto do 

grupo que apresenta maior produQão de grãos quanto do que 

apresenta maior valor agronômico. Estes resultados tornan-
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se animadores pois indicam a possibilidade de serem sele-

cionados em geraQões mais avanQadas, linhagens de soja com 

níveis de produQão elevados, maior teor de proteína e bom 

valor agronômico. 

E importante considerar porém, que os cru-

zamentos envolvendo o parental 8 são os de maior DF, AF e 

DM; atributos que podem ser indesejáveis. Mas, conforme 

já foi anteriormente verificado, existe a possibilidade de 

se selecionar para reduQão desses caracteres devido a 

ocorrência de variabilidade para os mesmos. 

4.3. Análise dialélica segundo o modelo de GRIFFING 

A análise de variância (Tabela 6) revelou 

a ocorrência de significância (1% pelo teste de F) para 

tratamentos e para todos os desdobramentos em efeitos de 

parentais (exceto para VA) e de progênies F para todos os 
2 

caracteres. Procedeu-se, então, à análise da capacidade de 

combinaQão para todos os caracteres, desdobrando-se a soma 

de quadrados de tratamentos em soma de quadrados para 

capacidade geral de combina~ão (CGC) e capacidade especí-

fica de combinaQão (CEC), de acordo com o método 2, modelo 

B de GRIFFING (1956). 

Os resultados das análises para a capaci-

dade de combinaQão são apresentados na Tabela 16, onde 

se constata que a CGC foi significativa para todos os nove 
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caracteres analisados e a CEC, não apresentou diferen€a 

significativa para VA e para PG. No caso do caráter PG, o 

valor obtido para F (1,44) está próximo ao limite de signi-

ficância a 5%, podendo-se admitir que a não significância 

da CEC na análise de variância é uma questão apenas de 

nível de possibilidade de erro. E bom lembrar que a capaci-

dade de combinação foi avaliada em F, onde a CEC é redu-
2 

zida. Isso reforça ainda mais a existência da capacidade 

específica de combinação, com exceção de VA. 

Presença de significância para os efeitos de 

CEC, em estudos dialélicos em soja, foram obtidos por 

diversos autores: LEFFEL e WEISS (1958) para os caracteres 

florescimento, maturidade, altura da planta e tamanho de 

sementes; WEBER et alii (1970) para produQão de grãos e 

altura da planta; PASCHAL 11 & WILCOX (1975) para maturida-

de, altura de plantas e tamanho de sementes; SRIVASTAVA et 

alii (1978a) para floração e maturação; TOLEDO & KIIHL 

(1981) para floraQão e número de folhas trifoliadas; 

PALUDZYSZYN FILHO (1982) para produção de grãos, tempo de 

florescimento e maturidade; FREIRE FILHO (1988) para o nú-

mero de dias para florescimento, número de internódios na 

maturidade, altura da planta na maturidade, produção de 

planta individual e produção de parcela. 

Por outro lado, NASS (1989) não detectou 

significância para CEC nos seguintes caracteres: número de 
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dias para florescimento, número de internódios no 

florescimento, altura da planta na maturidade, valor agro

nômico e produQão de grãos. Ausência de significância 

para CEC também foi obtida por LEFFEL & WEISS (1958) e 

PASCHAL 11 & WILCOX (1975) para produQão de grãos e por 

SRIVASTAVA et alii (1978a) para florescimento. 

PALUDZYSZYN FILHO (1982), em seu trabalho, 

concluiu que, em cruzamentos envolvendo linhagens de soja, 

a significância da CEC pode ser verificada com certa fre

guência, principalmente em funQão de combinaQões epistáti-

caso Tal fato, segundo HALLAUER & MIRANDA FILHO (1981) 

pode ser devido à própria natureza homozigótica das linha

gens envolvidas ou de acordo com LONNQUIST (1963) devido à 

condiQão de linhagens altamente desenvolvidas ou "elites". 

De acôrdo com vários autores (GRIFFING, 

1956a; KEMPTHORNE & CURNOW, 1961 e MATZINGER & KEMPTHORNE, 

1956), a CGC decorre principalmente de efeitos genéticos 

aditivos e de efeitos genéticos do tipo aditivo x aditivo e 

a CEC resulta de efeitos genéticos dominantes e de vários 

tipos de componentes epistáticos. GRIFFING (1956), também 

aponta que na presenQa de variâncias significativas de CEC, 

as variâncias de CGC refletem não somente as variâncias 

aditivas, mas também variâncias devido a efeitos não aditi

vos. 
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Pode-se, assim, concluir que as a~ões gêni-

cas aditiva, dominante e possivelmente interações epistáti-

cas foram importantes para todos os caracteres, exceto VA. 

A presença de heterose para as caracteres em estudo, 

embora em níveis diferentes de expressão, também corroboram 

esta conclusão. Autores como HANSON et alii (1967), SRIVAS-

TAVA et alii (1978a), PALUDZYSZSN FILHO (1982), FREIRE FI-

LHO (1988) e NASS (1989), obtiveram conclusões semelhantes 

em seus estudos. 

A relação entre CGC e CEC foi avaliada por 

BAKER (1976) para o modelo com efeito de tratamentos fixos, 

sendo esta relação segundo ARUNACHALAM (1976) indicadora 

da predominância de ações gênicas. Para sete dos nove 

caracteres avaliados, a relação 2Vg /(2Vg + Vs ) foi su
i i ij 

perior a 85,4% (Tabela 16) o que evidência uma preponderân-

cia de efeitos da CGC em relação a efeitos da CEC no con-

trole desses caracteres para estes parentais. Conforme 

BAKER (1978) quanto maior for a relação 2Vg /(2Vg + Vs ) 
i i ij 

maior será a capacidade de predição baseada na capacidade 

geral. Para avaliar esta importância foram calculadas as 

médias esperadas com base em um modelo reduzido em que 

y = u + g + g , isto é, elimiou-se os; as quais foram 
ij i j ij 

comparadas com as médias observadas através dos coeficien-

tes de correlação de Pearson (r) e de Spearman (rf) e 

demonstraram (Tabela 20 a 28) que para todos os caracteres 

exceto TP as correlações foram altas, indicando desta ma-
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neira que a predi€ão baseada apenas na CGC para os outros 8 

caracteres é muito boa. 

Segundo CRUZ (1983) e MIRANDA (1987) quando o 

conjunto de parentais é heterogêneo essa superioridade é 

esperada. Resultados semelhantes demonstrando a predominân-

cia da CGC em relaQão à CEC na geraQão F para produQão de 
1 

grãos e alguns outros caracteres foram obtidos por vários 

autores (KAW & MENON, 1980, 1981; PASCHAL 11 & WILCOX, 

1975; SRIVASTAVA et alii, 1978a, 1978b e PALUDZYSZYN FILHO, 

1982). BHATADE et alii (1977), FREIRE FILHO (1988) e NASS 

(1989) observaram a mesma tendência em geraQôes F. Desse 
2 

modo, pelos resultados deste estudo (exceto TP) e pelos 

constatados na literatura foi evidenciada uma preponderân-

cia da CGC em relaQão à CEC, para todos os caracteres em 

estudo. 

Vale, contudo, ressaltar que este estudo foi 

conduzido em um ano e em um único local; dessa maneira, 

segundo FREIRE FILHO (1988) as estimativas da CGC e CEC 

podem estar superestimadas em consequência do não isolamen-

to das interaQões com estes fatores. InteraQôes significa-

tivas, particularmente com anos foram obtidas por KUNTA et 

alii (1985) e PASCHAL 11 & WILCOX (1975). Embora estas 

interaQões tenham sido positivas, os autores concluiram que 

foram de pouca magnitude, podendo ser desprezadas. Desse 

modo, caso isso possa ser generalizado para soja, pode-se 
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concluir que os dados obtidos em um ano e um único local, 

desde que não sejam ambientes atípicos, podem ser conside-

rados satisfatórios para avaliação da CGC e CEC de paren-

tais e cruzamentos. 

4.3.1. Efeitos da capacidade geral de combinação (CGC) 

o efeito de capacidade geral de combinaQão 

(g) de uma linhagem pode ser entendido como sendo o seu 
i 

comportamento médio numa série de combinaQões híbridas. 

Valores absolutos muito altos (positivos ou negativos) para 

g ou g indicam a superioridade ou inferioridade do genó
i j 

tipo em relaQão ao comportamento médio das demais linhagens 

envolvidas nos cruzamentos do esquema dialélico. Tais esti-

mativas são relativas e devem ser consideradas para cada 

grupo particular de parentais. 

Os efeitos da capacidade geral de combina-

Qão (g), os erros padrões de g e de (g -g ), a média (u) 
i i i j 

o êrro da média [s (fi)] e o coeficiente de variaQão de 

g (CVg %= sg Ix) para os parentais em todos os nove carac-
i i i 

teres avaliados são apresentados na Tabela 17. 

No caráter DF, os valores de g variavam de 
i 

-1, 78 a 4,95 dias. Seis parentais apresentaram g 
i 

negativos, sobressaindo-se os parentais 2 e 6, respectiva-

mente, com -1,48 e -1,78 dias. Portanto, esses parentais 

contribuem geneticamente para reduc~es superiores a um dia 
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para o inicio do florescimento, em média. No outro extremo 

está o parental 8 com g de 4,95 dias, o que representa uma 
i 

contribuiQão média para atrasar em cinco dias o início do 

florescimento. 

As estimativas de g para AF variaram de 
i 

-2,61 a 8,49 em, valor este apresentado pelo parental 

8, o qual mostrou maior potencial para aumentar a AF. Cinco 

parentais apresentaram g negativos, sobressaindo-se os 
i 

parentais 2, 4, 6 e 7 os quais contribuiram para uma redu-

Gão, em média, de dois centímetros. 

Praticamente, os mesmos parentais que apre-

sentaram g positivo para DF, apresentaram g positivo para 
i i 

AF, exceQão ocorreu no parental 5 que apresentou g negati
i 

vo para DF (-0,65 dias) e g positivo para AF (2,48 em). 
i 

Observa-se ainda que para esses dois caracteres (DF, AF), 

os coeficientes de variaGão do g foram respectivamente 
i 

3,8% e 7,8% (Tabela 17). 

Para o caráter DM, quatro parentais chamam 

atenQão; dois deles (1 e 8) por apresentarem g superiores 
i 

a um (respectivamente 1,03 dias e 2,28 dias) e dois (7 e 6) 

por apresentarem g inferiores a um (respectivamente -1,82 
i 

dias e -3,64 dias). 

Os caracteres número de dias para o flo-

rescimento e maturidade apresentaram variaGão pequena pelo 
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CVg (Tabela 17). As melhores estimativas para os dois ca
i 

racteres, ou seja precocidade para o inicio do florescimen-

to e da maturidade, foram obtidas nos parentais 2, 6 e 7 

sendo o melhor desempenho observado no parental 6. 

o caráter AM apresentou amplitudes de g, 
i 

variando de -6,52 cm (Parental 4) a 13,00 cm (Parental 8). 

Além do parental 4 outros quatro (Parentais: 1, 3, 5 e 6) 

apresentam valores de g negativos, sendo que entre estes 
i 

parentais a menor contribui~ão para redu~ão da altura 

é de 3 cm observado no parental 5. Os demais parentais 

(2 e 7) apresentaram um g respectivamente de 4.93cm a 
i 

8,66 cm. Para esse caráter observa-se portanto uma variaGão 

maior entre os g, sendo esta de aproximadamente 20 cm 
i 

entre os extremos. 

Para AI, apenas três parentais apresentaram 

g positivos, isto ê, os parentais: 2, 4 e 8, 
i 

respectivamente com 2,87; 0,39 e 1,49 cm. Desse modo, 

esses parentais têm potencial para contribuir para aumentar 

AI. No outro extremo está o parental 6, contribuindo gene-

ticamente, em média, com 3 cm para reduQão da inserQão da 

altura da primeira vagem. Para esse caráter também houve 

uma variaQão considerável entre os extremos (aproximadamen-

te 6 cm), destacando-se principalmente os parentais 2 e 

8 como genótipos potenciais para aumentar a altura de 

inserQão da primeira vagem. 
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o VA é um caráter muito complexo, por ser o 

resultado de avalia~ão visual simultânea de uma série de 

caracteres agronômicos, este fato faz com que a interpre-

taQâo deste caráter tenha que ser cautelosa, pois, muitas 

vezes, uma única característica indesejável atribui ao ca-

ráter uma nota baixa, consequentemente pode ocorrer do VA 

não refletir a mesma tendência que PG. Apesar do CVg (%) 
i 

ser baixo (1,05%) constata-se que dos oito parentais quatro 

apresentaram estimativas de g positivos e o restante nega
i 

tivos, sendo os valores extremos observados nos parentais 

6 (0,03) e 8 (-0,03). 

No caráter acamamento (AC), cinco paren-

tais apresentaram estimativas de g negativos, o que evi
i 

dencia potencial para redu~ão do AC. As três estimativas 

positivas foram constatadas nas três introdu~ões PI 123439, 

PI 165896 e PI 239235, respectivamente com valores de g 
i 

estimados em 0,0055; 0,1365 e 0,0715 (dados transformados 

para Vx + 1). 

o coeficiente de variaQão de g do AC foi 
i 

estimado em 4,64% Verificou-se, ainda, que os dois paren-

tais que apresentaram os maiores valores positivos de g 
i 

foram os que apresentaram maiores contribuiQões para o 

aumento de AM. Observa-se ainda que os parentais com esti-

mativas de g positivas ou negativas, mantiveram a mesma 
i 

tendência para AM, exceQão feita para os parentais 5 
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e 6, que mudaram de sinal da avaliaeão de um para o outro 

caráter. 

Para teor de proteína nas linhagens estuda-

das, os efeitos mais significativos de CGC foram obtidos 

nos parentais 1, 4 e 5, respectivamente 0,74%, 0,39% e 

1,74%. Estes valores são todos bem maiores que o erro 

padrão de g que foi 0,16%. Tal fato indica haver potencial 
i 

genético no sentido de contribuir com aumentos em torno de 

0,39 a 1,74% no teor de proteína para essas linhagens. Vale 

ressaltar que o parental 4 foi o que apresentou o maior 

valor positivo de g para PG. 
i 

Para PG, os parentais apresentaram estimati-

vas de g que variaram de -4,99 g/planta no parenta 1 6 
i 

a 4,20 g/planta no parenta 1 4. Os parentais 4 e 3 foram os 

que apresentaram maiores estimativas de g, respectivamen
i 

te, 4,20 e 3,61 g/planta. Esses resultados indicam que 

existe potencial genético para acréscimos em torno de 3 a 4 

g/planta nesse conjunto de parentais. Estimativas favorã-

veis de g também foram observadas nos parentais 2 
i 

(g = 1,29 g/planta), 5 (g = 1,91 g/planta) e 8 (g = 0,43 
i i i 

g/planta). Sendo o parental 5 o que apresentou maior valor 

de g para o teor de proteína. Por outro lado, o parental 6 
i 

apresentou a estimativa negativa de g de maior magnitude, 
i 

contribuindo com aproximadamente 5 g/planta para a reduGão 

da produGão de grãos. O coeficiente de variaQão de g 
i 
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(Tabela 17) apresentou magnitude elevada (12,0%) 

Com a finalidade de investigar a contri-

buiQão dos efeitos da CGC para este caráter, fez-se um 

detalhamento das 14 melhores e 14 piores médias dos 28 cru-

zamentos obtidos (Tabela 14). Esta divisão foi feita com 

base na média geral dos cruzamentos, ou seja, os 14 cruza-

mentos superiores estão acima da média geral e os restantes 

estão abaixo. 

Comparando-se os valores das Tabelas 14 e 17, 

observa-se que as melhores combinaQões, no geral, são aque-

las que tiveram uma boa complementaQão, isto é, onde o 

efeito da capacidade geral foi alto e positivo, ao passo 

que as piores combinaGões referem-se, no geral, aos casos 

onde pelo menos um dos parentais apresentou CGC negativa. 

Este fato associado aos resultados obtidos 

2Vg /(2Vg + Vs ) (Tabela 16) discutido no item 4.3. ilus-
i 

tram 
i ij 

a importância do efeito da capacidade geral de combi-

naQão e indicam que boas combinaQões para este grupo de 

parentais podem ser determinadas através da estimativa da 

CGC. 

Os efeitos da CGC são indicadores das 

potencialidades dos genótipos quando em cruzamentos, como 

visto anteriormente. Estimativas da CGC favoráveis para 

teor de proteína (TP%) e produção de grãos (PG) foram 

obtidas nos parentais 4 e 5. Isso significa que estes 
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parentais contribuíram simultaneamente para aumentar o TP e 

a PG. 

Através de uma análise conjunta dos carac-

teres quanto aos g (Tabela 11) observa-se que alguns deles 
i 

apresentam pouca variação (DF, DM, VA, AC, e TP), ao passo 

que outros apresentam maior variação (AF, AM, AI e PG). 

Nenhum parenta 1 foi superior para todos os caracteres. 

Entretanto, considerando-se o interesse em diminuir DF, AF, 

DM e AM, e aumentar AI, PG e TP pode-se destacar alguns as-

pectoe: interessantes. Observa-se, por exemplo, que os pa-

rentais 4 e 5 apresentam, aparent.emente, um balanQo mais 

favorável para a maioria dos caracteres, sendo estes 

parentais ligeiramente deficientes para DM CParental 4) e 

AF (Parental 5). Por outro lado, o parental 8 apresenta o 

pior comportamento quanto a DF, AF, DM e AM. De modo geral, 

para os caracteres estudados neste trabalho, a importância 

relativa dos efeitos da CGC variou de caráter para caráter 

entre os diversos cruzamentos, o que evidencia uma conside-

rável variabilidade entre os mesmos, cujo potencial pode 

ser devidamente explorado, através de intercruzamentos su-

cessivos para formação de umô. população com ampla base 

genética. 
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4.3.2. Efeitoe da oapaoidade eepeoifioa de oombina~ão 

(CEC) 

As estimativas dos efeitos das capacidades 

específicas de combinaQão (8 referentes aos parentais e 
ij 

cruzamentos envolvendos os oito parentais, estão relacio-

nados nas <Tabelas 18 e 19. A análise dessas estimativas 

permite avaliar a importância da capacidade específica em 

relação à capacidade geral de combinação. O termo, como 

definido por SPRAGUE & TATUM (1942) é usado para identifi-

car cruzamentos que se comportam relativamente pior ou 

melhor do que seria esperado com base na capacidade geral 

de combinação. Assim, baixo valor absoluto de â de um 
ij 

determinado cruzamento, (valor próximo a zero), indica que 

o comportamento do cruzamento seria conforme o esperado a 

partir da CGC de seus parentais, ou seja, há predominân-

cia dos efeitos aditivos e possivelmente do tipo aditivo x 

aditivo. Por outro lado, quando a estimativa do s de um 
ij 

determinado cruzamento tem alto valor absoluto (positivo ou 

negativo) sugerem um desempenho do cruzamento melhor ou 

pior do que se esperaria com base na capacidade geral de 

combinaQão dos respectivos parentais. 

Segundo CRUZ & VENCOVSKY (1989), no modelo 

aditivo dominante, o estimador s é uma média da 
ii 

divergência genética do parental i em relação à média dos 

outros parentais incluídos no dialelo. Quanto maior for o 
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valor absoluto de s , maior será a divergência genética do 
ii 

parenta I i em relação aos outros parentais. Nesse estudo 

para todos os caracteres, as estimativas de s apresenta
ii 

ram variação (Tabela 18). Interpretando essas estimativas 

segundo CRUZ & VENCOVSKY (1989), constata-se que há diver-

gência entre os parentais. Verifica-se também que nenhum 

dos parentais apresentou os maiores ou menores valores 

absolutos de s para todos os caracteres. Entretanto, 
ii 

observa-se que para a maioria dos caracteres, exceto PG, 

pelo menos um dos valores extremos encontra-se em um ou 

mais parentais introduzidos (PIs: 6, 7 e 8). Isso indica, 

apesar dos extremos de divergência estarem apresentados por 

diferentes parentais nos diferentes caracteres, que as 

PI's, de modo geral, apresentam um complexo gênico mais 

divergente que os demais parentais, o que faz um certo 

sentido. 

Na Tabela 19, são apresentados os resulta-

dos dos efeitos s (i~j), ou seja, correspondente ao 
ij 

cruzamento entre os parentais i e j, para todos os nove 

caracteres avaliados. 

amplitude de variação 

Os valores de s 
ij 

de -2,14 a 1,38 

apresentaram uma 

dias para DF; 

de -4,93 a 7,32 cm para AF, de - 2,66 a 1,74 dias para DM, 

de -5,66 a 10,24 cm para AM, de -1,43 a 1,37 cm para AI, de 

-0,03 a 0,04 para VA de -0,1026 a 0,07 para AC, de -2,58 a 

1,29% para TP e de -5,17 a 3,61 g/planta para PG. 
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Combina~ões especificas de maiores efeitos 

negativos para DF (Tabela 19) foram verificadas para os 

cruzamentos 4 x 8 

1,2574 dias), 2 x 

(6 = -2,14 dias), 3 x 
4.8 

7 (8 = 1,1674 dias) 
2.7 

5 (§ 

3.5 
e 5 x 

= 

8 

(s 1,2174 dias). Observa-se aqui seis parentais 
5.8 

participando das melhores combinações, sendo que cinco 

deles apresentam estimativas de g negativas, isto é, 
i 

LA 4910-215, OC 79230, BR 80-8858, BR 80-14853 e PI 165896. 

Vale ressaltar que entre os cruzamentos mais precoces para 

DF, encontra-se o parental La 4910-215, o qual apresentou 

uma das menores estimativas de g para este caráter (Tabe
i 

la 17). Entretanto o parenta I PI 239232 que apresenta a me-

lhor combinação heterótica (Tabela 7) se caracteriza por 

apresentar o maior valor positivo de gi (g = 4,9520 dias), 
8 

porém este cruzamento apresenta uma variância (Tabela 7) 

aproximadamente três vêzes maior que a média da variância 

dos híbridos do dialélico, apresentando, portanto, poten-

cial para redução do DF. 

Os valores de s apresentam uma amplitude de 
ij 

variação de -4,93 a 7,32 cm para AF (Tabela 19). Combina-

ções específicas de maiores efeitos positivos foram verifi-

cadas para os cruzamentos 1 x 8 (s =7,3220 cm) , 3 x 7 
1.8 

(8 = 3,5080 cm) , 3 x 6 (8 = 3,1500 cm) e 4 x 7 
3.7 3.6 

(8 = 3,0250 cm) . Os cruzamentos 5 x 6, 1 x 3, 3 x 8, 
4.7 

registraram os efeitos negativos de s de maiores 
ij 

magnitudes, respectivamente -4,9290; -4,2850; -3,2610. 
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Verifica-se que os cruzamentos que apresentam 

as maiores s negativas sempre envolvem um dos três paren
ij 

tais que apresentam estimativas de CGC positiva (Tabela 

17). Isto indica que estes três parentais devem ter muitos 

locos com baixa frequência de genes dominantes e contras-

tante com as frequências gênicas médias dos parentais 

incluidos no conjunto, daí os seus altos valores s e 
ij 

heterose negativas. Resultados semelhantes para heterose e 

heterobeltiose foram obtidos por KAW & MENON (1979) res-

pectivamente -6,3 e -24,3% numa média de 45 cruzamentos, 

segundo FREIRE FILHO (1988), estes dados sugerem que as 

plantas baixas têm os aleI os dominantes. Em termos de 

heterose, portanto, estes resultados estão de acordo com 

os obtidos neste estudo, e demonstram a importância tanto 

dos efeitos aditivos como não aditivos influenciando a 

expressão deste caráter. 

Nota-se ainda que nos cruzamentos que 

apresentaram s 
ij 

CGC positiva é 

positiva o único que envolve parentais com 

o 1 x 8, sendo o que mais se destaca 

entre todos, demonstrando que estes parentais além de apre-

sentarem uma maior dispersão das frequências gênicas médias 

do conjunto também diferem entre si como tais, conse-

quentemente apresentam alto potencial heterótico no 

sentido do aumento da AF. 
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Percebe-se também que o único cruzamento 

envolvendo o parental 8 que apresentou estimativa de s 
ij 

alta no sentido positivo foi o anteriormente comentado; 

nos outros seis cruzamentos, cinco estimativas de 

s foram negativos (6 = -3,2610 em, 6 = -1,4240 em, 
ij 3.8 4.8 

S =-1,1300 em, S = -0,2530 em e S = -2,6550 em), 
5.8 . 6.8 7.8 

sendo que em todos os cruzamentos que envolveram este 

parental, as progênies F originadas apresentaram altas 
2 

variâncias (Tabela 8). Estes resultados são interessantes, 

pois mostram que estes parentais além de divergentes apre-

sentam potencial para redu~ão do AF. 

Com relaoão ao DM (Tabela 19), observa-se que 

a maioria dos cruzamentos apresentam efeitos de s negati-
ij 

vos, demonstrando uma tendência para a precocidade. As 

maiores estimativas positivas de s foram 6 = 1,73 dias, 
ij 4.5 

s = 1,10 dias e s = 1,28 dias, por outro lado, os maio-
4.7 6.8 

res valores 

S 
4.6 

-2,65 

de s negativos 

dias, 
ij 

S 
4.8 

= -1,46 

foram 

dias, 

os seguintes: 

S = -1,40 dias, 
5.8 

S = -1,19 dias e s = -1,10 dias. Os demais cruzamentos 
5.6 2.6 

apresentaram valores absolutos baixos o que, apesar da 

constataQão de significância dos efeitos da s indica a 
ij 

pouca importância da capacidade específica de combinação na 

manifestação deste caráter para este grupo de parentais. 

No caráter AM (Tabela 19) os valores de s 
ij 

variaram de -5,66 a 10,24 em. havendo uma predominância de 
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estimativas positivas. As maiores estimativas positivas ob-

servadas foram as seguintes 6 = 10,24 em, 8 = 6,33 em, 
4.7 2.5 

s = 6,28 em, 
2.6 

6 = 6,27 em, s 
5.7 

= 5,95 em, 8 = 5,64 em 
1.8 2.8 

e s = 5,52 em. Constata-se que nestes sete cruzamentos 
1.7 

estão sempre envolvidos um dos três parentais que 

apresentam g posi ti vo (Parentais: 2, 7 e 8). I st.o indica 
i 

que estes parentais devem ter muitos locos com alta fre-

quência de genes dominantes e contrastantes com as frequên-

eias gênicas médias das linhagens incluídas no conjunto, 

daí os seus altos valores de sij e heterose positiva. 

Interessante aqui é salientar que autores 

como MOLL et alii (1962) e MOLL et alii (1965), verificaram 

a estreita relaQão que existe entre magnitude de heterose e 

a divergência genética entre os pais. De fato,a magnitude 

da heterose observada (h ) no cruzamento entre populacões 
ij 

é diretamente proporcional às diferencas de frequências 

gênicas entre as populacões, nos locos que apresentam algum 
N 2 

grau de dominância, ou seja: hij= ~ (Pii - Pji) d, 
i=j 

onde p e p 
ii j i 

são as frequências gênicas dos alelos favo-

ráveis nas duas populacões e, d é o efeito de dominância. 

Assim, populações com diferentes frequêneias gênicas, no 

que diz respeito aos locos com dominância, serão, necessá-

riamente, aquelas divergentes geneticamente. 

No entanto, CRESS (1966) concluiu que ausén-

cia de heterose não implica, necessariamente, na falta de 
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divergência genética, pois, se os efeitos de dominância não 

forem unidirecionais em grande parte dos locos, pode ocor-

rer compensaQão nos efeitos dos diferentes locos e, conse-

quentemente, a ausência de heterose. Mas, a presença da 

heterose implica, necessariamente, em evidência de diver-

gência genética. No estudo em questão, foram encontradas 

magnitudes amplas de heterose para AM, variando em F de 
2 

-14,51% (1 x 4) a 48,17 (4 x 7) (Tabela 10), indi-

cando haver pares de linhagens mais divergentes genetica-

mente que outros. Este resultado é muito interessante uma 

vez que esta divergência entre as linhagens poderá ser 

aproveitada na síntese de populaQões base (compostos) 

para o melhoramento, pois, assim, poder-se-á incrementar a 

variabilidade genética para AM. 

Para o caráter AC, a maioria das estimati-

vas de s foram negativas sendo os valores extremos 
ij 

observados nos cruzamentos 2 x 7 (-0,10) e 6 x 8 (0,07). Os 

valores negativos mais expressivos foram apresenta-

dos nos cruzamentos 2 x 7, 3 x 8, 5 x 8, 3 x 7, 7 x 8, 

4 x 7, 1 x 8 e 4 x 8 respectivamente com -0,1026; 

0,0886; -0,0756; -0,0736; -0,0586; -0,0516; -0,0386 e 

-0,0366 (dados transformados para VX+1). Constata-se que 

nestes cruzamentos estão sempre envolvidas duas PI's (7 e 

8) as quais apresentam os maiores valores positivos de 

g. Verifica-se ainda que, com exceGão das combinaGões 
i 

3 x 8 e 5 x 8, todos os demais apresentaram médias supe-
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riores à média geral dos cruzamentos e variâncias acima da 

média das variâncias do dialélico (Tabela 11). Convém 

aqui lembrar sue o caráter AC foi avaliado atráves de 

uma escala de notas visuais e as análises de dados 

foram processados com transformaQão dos mesmos para VX+1, 

sendo que o melhor comportamento corresponde às menores 

notas da escala, tendo como limite mínimo 1, o qual cor-

responde à nota da escala que é dada para uma planta com-

pletamente ereta. Sendo assim, para cruzamentos que apre-

sentem média de AC próxima de 1,0 as variâncias deverão 

ser naturalmente baixas. Esses resultados indicam que 

os parentais 7 e 8, assim como os cruzamentos dos quais 

eles participam, mostram-se como os menos interessantes 

para o melhoramento do acamamento. Por outro lado, podemos 

observar que existem cruzamentos como 1 x 4, 3 x 4, 

2 x 5, 3 x 5 e 1 x 2 que, embora tendo apresentado s 
ij 

maiores e até positivos, tiveram médias de AC igualou 

próximo de 1 e variâncias bastante menores que a média 

do dialélico (Tabela 11). Além disso, em todos eles, os 

dois parentais têm g negativos (Tabela 17), ou seja, no 
i 

sentido de reduzir o AC. Desse modo, se mostram como os 

mais promissores entre este grupo de parentais para serem 

utilizados no melhoramento para resistência ao AC. 

Para o caráter VA, a análise de variância não 

revelou significância para quadrados médios referentes a 

capacidade específica de combinaQão e a relaQão 
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2Vg /(2Vg + Vs ) foi igual a 100% (Tabela 16) indicando a 
i i ij 

pouca importância do s na manifesta~ão deste caráter 
ij 

para este grupo de parentais. 

Na AI houve predominância de estimativas 

negativas. Os cruzamentos 2 x 8, 3 x 6, 3 x 4, 3 x 7, 

4 x 7 e 7 x8 apresentaram as seis maiores estimativas de 

s 
ij 

Com 

respectivamente 1,37; 1,24; 0,82; 0,92; 0,82 e 0,78. 

exce~ão do primeiro cruzamento, em que ambos apresen-

taram g positivos e com os valores mais altos, portanto 
i 

favoráveis ao aumento da expressão do AI, nos demais, pelo 

menos um parental teve g negativo (Tabela 17). Também é 
i 

importante destacar que o primeiro cruzamento apresentou a 

maior média entre todos os cruzamentos (Tabela 13), a 

maior estimativa de s e variância acima da média da 
ij 

variância dos cruzamentos. Isto demonstra que estes pais 

além de apresentarem uma maior dispersão das frequên-

cias gênicas médias do conjunto também diferem entre si 

como tais, consequentemente apresentam alto potencial no 

sentido de aumento da AI. 

Para o caráter PG, a análise de variância não 

revelou significância para o efeito específico de com-

bina~ão (Tabela 16), para o nível convencional de probabi-

lidade (95%). Devemos, entretanto, observar que o valor 

obtido para F (1,44) está próximo ao limite de significân-

cia a 5% podendo-se admitir que a não significância da CEC 
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na análise de variância é uma questão apenas de nivel de 

probabilidade de erro. Convém ressaltar que a avaliação foi 

feita em F, onde a específica é reduzida devido a homozi-
2 

gose (50%). 

Na avaliação da PG constata-se que, entre os 

28 cruzamentos 16 apresentam CEC positiva, sendo que as 

estimativas de s variam de -5,17 a 3, 61g/planta. A aná-
ij 

lise da capacidade geral de combinação como vista anterior-

mente revelou que as melhores combinações, no geral, foram 

aquelas onde o efeito da capacidade geral foi alto e posi-

tivo, ao passo que as piores combinações, pelo menos um dos 

pais apresentava CGC negativa. Com relação à capacidade 

específica de combinação (Tabela 19), constata-se que para 

os quatorze melhores cruzamentos, (Tabela 14) a sua estima-

tiva apresentou-se positiva e de valores altos, com exceção 

de um caso que envolve o cruzamento 3 x 4 o qual apresen-

tou uma das estimativas de s mais baixa. Verifica-se 
ij 

também que, no geral, as quatorze piores combinações refe-

rem-se a baixas CEC, como por exemplo, a combinação 

4 x 6, que corresponde à penúltima pior média e a 

segunda s de menor valor; duas exceções são aqui obser
ij 

vadas, ou seja, os cruzamentos 

envolvem os híbridos com maiores s 
ij 

vamente 3,61 e 3,06 s/planta. 

6 x 7 e 1 x 7 que 

positivos respecti-

Esta análise refor~a novamente a importância 
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de todos os efeitos do modelo como participante do rendi-

mento global de combina~ão, no qual as boas combinaQões 

referem-se a linhagens de boa capacidade geral de combina-

Gão. Alguns desvios desta norma servem para evidenciar a 

importância da capacidade específica de combinaQão para 

este caráter. 

Para TP observa-se que o caráter teor de 

proteína foi o que apresentou o menor valor para a relação 

2Vg /(Vg + Vs ) ou seja 53,4% (Tabela 16), também obser-
i i ij 

va-se (Tabela 20) que a correlaQão realizada entre média 

observada e média estimada com base em um modelo reduzido, 

onde eliminou-se o s não foi alta (r = 0,679). Estes 
ij 

fatos indicam que somente a CGC não é suficiente para 

indicar o potencial do cruzamento, ou seja, neste caráter a 

CEC é importante e não pode ser suprimida. 

Através da Tabela 19 constata-se os valores 

mais expressivos para efeitos de s foram § = 1,29% 
ij 5.7 

S = 1,23%, S = 1,23%, S = 0,97%, S = 1,03%. Destes 
5.8 2.8 1.2 3.4 

cruzamentos quatro envolveram parentais com sinais diferen-

tes para g e um teve parentais com estimativas negativas 
i 

para g , sendo que, com exceção da combinação 2 :-:: 8, 
i 

todos os demais apresentaram médias superiores à média 

geral dos cruzamentos (Tabela 7). 

De modo geral, para todos os caracteres ava-

liados com exce(úi.o de TP tanto a rela€ão 2Vg /( 2gV + Vs ) 
i i ij 



89 

(Tabela 16), como as correla€ões entre as médias observadas 

e as médias esperadas com base no modelo reduzido, em que 

se suprime a capacidade específica de combinaQão foram al-

tas (Tabela 20 a 28). Desse modo a CGC mostrou-se como o 

parâmetro mais importante para a composiQão dos carac-

teres em F, ou seja, o comportamento de cruzamentos F 
2 2 

pode ser predito com base apenas na CGC, novamente é bom 

lembrar que para TP, não se pode suprimir a CEC. 

E também interessante lembrar que a CEC, como 

foi mostrado por GRIFFING (1956a) e KEMPTHORNE & CURNOW 

(1961), é dependente de efeitos gênicos dominantes e de 

vários componentes da interaQão epistáticas entre os quais 

se inclui a aditiva x aditiva. Em espécies de autofertili-

zação como a soja, os efeitos de CEC, devido a efeitos de 

dominância presentes nos cruzamentos, são dissipados com as 

autofecundaQões. Entretanto, o efeito de interaQão pode ser 

aproveitado sob dois aspectos: 1. para fins de produQão de 

sement,es híbridas; 2. para efeitos de seleção de linhagens 

homozigõticas superiores. O primeiro aspecto não apresenta 

a necessária funcionalidade em soja, devido às dificuldades 

na transferência de pólen, já mencionadas, e o segundo 

citado, onde o objetivo final do melhoramento é a obtenção 

de linhagens homozig6ticas, a importância da CEC depende da 

magnitude da contribuiGão da interaGão epistãtica aditiva x 

aditiva que ela contém. 
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Convém ressaltar que em F, em média 50% 
2 

estavam em heterozigose em F tornaram-
1 

se homozigotos, consequentemente a contribui~ão dos 

efeitos de dominância para a média e para a variância ficam 

respectivamente reduzidos pela metade e a um quarto em 

rela~ão a F . 
1 

Como a CEC depende principalmente dos efeitos 

de dominância em F tem-se uma sub-estimativa de seu valor. 
2 

Por outro lado, a CGC é melhor estimada uma vez que ela 

depende principalmente dos efeitos aditivos. 

MATHER & JINKS (1982) relataram que a perda 

de informa~ão sobre a contribuiQão da dominância pode ser 

compensada, pelo uso de progênies F maiores. Segundo 
2 

FREIRE FILHO (1988) esse é um aspecto importante para a 

soja e outras plantas autõgamas onde a obten~ão de 

grandes quantidades de sementes F é relativamente difícil 
1 

e o interesse maior é sobre a CGC. 

A utilizaQão ou não de geraQões F nos estu-
2 

dos de capacidade de combinação foi discutida por NETTEVICH 

(1968), uma vez que, em seu trabalho, obtiveram-se estima-

tivas oriundas da CGC, com médias dobradas em relaQão à 

CEC, enquanto que na geração F as estimativas médias se 
2 

equivaleram. HAQUE et alii (1981), em trabalhos com arroz, 

concluíram que os dados de F podem ser usados para estudos 
2 

de capacidade de combinaQão com alguma reserva e em carac-
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teres especificos que não seja a produ€ão. Citam dois tra-

balhos, um com trigo e outro com sorgo, em que os autores 

sugerem uso efetivo dos dados de F , mas somente para estu-
2 

dos de CGC e onde as informaQões sobre CEC são 

dispensáveis. Em soja, FREIRE FILHO (1988) e NASS (1989) 

constaram que a CEC em gera~ões F mostrou-se relativamente 
2 

pouco valiosa para identifica~ão dos melhores parentais e 

cruzamentos. Situa~ão semelhante a esta foi encontrada no 

presente trabalho, uma vez que·a rela~ão 2Vg /(2Vg + Vs ) 
i i ij 

em oito dos nove caracteres avaliados foi superior a 78,9% 

o que evidência uma preponderância de efeitos da CGC em 

rela~ão a efeitos da CEC no controle desses caracteres. Por 

outro lado, HANSON & WEBER (1961, 1962) e HANSON et alii 

(1967) obtiveram resultados a partir de materiais com alto 

nível de homozigose nos quais a contribui~ão da epistasia 

aditiva x aditiva para a variância genética total foi 

relativamente alta para vários caracteres, sendo, para 

produ~ão, em torno de 70%. 

Porém, como ressaltou FREIRE FILHO (1988), a 

epistasia depende da interação entre os genes não alélicos, 

sendo instável em gerações segregantes e podendo ter os 

seus efeitos anulados em decorrência da segregação. Desse 

modo, para se explorar melhor os efeitos da CEC em soja, as 

avalia~ões da capacidade específica de combina~ão devem ser 

realizadas em geraGões mais avanGadas, onde uma maior 

porcentagem de locos já se encontram em estado homozigõtico 
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e a magnitude da CEC dependerá mais da contribui€ão da 

epistásia aditiva x aditiva. 

4.4. Correla~ões entre caracteres 

Em programas de melhoramento da cultura de 

soja, geralmente a sele~ão é baseada numa série de carac-

teres. O conhecimento das correla~ões existentes entre os 

caracteres possibilita ao melhorista orientar a sele~ão em 

plantas superiores, principalmente no que se refere à in

tensidade de seleção a ser aplicada em cada caráter (VELLO 

et alii, 1973). 

As estimativas dos coeficientes de correlação 

fenotípica (rf) entre todos os possíveis pares de carac-

teres com respectivas significâncias obtidas pelo teste "t" 

para o grupo de progênies F são apresentados na Tabela 29. 
2 

Teor de proteína não apresentou correlação 

significativa com os demais caracteres avaliados, sendo que 

com PG o valor foi negativo, mas de baixa magnitude 

(rf = -0,03). Interessante salientar que a simples ausência 

de correlação negativa entre estes dois caracteres por si 

só constitui-se num fator alentador para os melhoristas, 

uma vez que teor de proteína e produção de grãos apresen-

tam uma tendência de correlacionarem-se negativamente. 

Correlações com resultados variáveis e inclusive positivos 

entre estes dois caracteres foram também constatadas por 
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BYTH et alii (1969); SHORTER et alii (1976) e SIMPSON & 

WILCOX (1983). 

ProduQão de grãos mostrou correlaQão signifi

cativa e positiva com DF e AI, e negativa com AC. Trabalhos 

realizados por ANAND & TORRIE (1963) e KNOW & TORRIE 

(1964), indicaram que o aumento da altura de planta, matu

raGão tardia e susceptibilidade ao acamamento estavam posi

tivamente correlacionados com produQão de grãos. SEDIYAMA 

(1977) verificou também correlaQão positiva entre produQão 

de grãos e altura de planta. FARIAS NETO (1987) con

cluiu, em seu trabalho, que os caracteres DF e AF são 

importantes no melhoramento da produQão em cultivo de 

inverno de baixas latitudes; por outro lado, os resultados 

obtidos por FREIRE FILHO (1988) sugeriram que, para o grupo 

de materiais precoces por ele estudado, os caracteres 

relacionados com o florescimento em época normal de plantio 

não demonstraram ter grande importância no processo de 

seleQão; ainda neste trabalho, o autor constatou que, 

dentre os caracteres estudados, os relacionados com maturi

dade mostraram-se como os mais importantes no melhoramento 

da produção de grãos. Outros autores como JOHNSON et alii 

(1955) SIMPSON & WILCOX (1983), acharam, com poucas exce

ções, resultados que estão de acordo com os obtidos neste 

trabalho. 
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Para os outros caracteres, observou-se corre-

la~ão positiva e significativa entre DF e AF, DF com DM, AF 

com DM, AF com AM, DM com AI, AM com AI e AM com AC; obser-

vou-se também correla~ão negativa entre DF e VA, DM e VA e 

AI com VA. Semelhantes estimativas para tais caracteres, 

com poucas exceGões, foram detectadas por WEBER & MOORTHY 

(1952); JOHNSON et alii (1955); KNOW & TORRIE (1964); 

FREIRE FILHO (1988) e SANTOS (1988). 

A partir desses resultados constata-se que, 

para este grupo de progênies F , não foi detectada corre-
2 

la~ão significativamente negativa entre teor de proteína e 

produ~ão de grãos o que representa o maior problema 

para sele~ão conjunta destes dois caracteres. Esta consta-

ta~ão em termos práticos é muito importante pois evidencia 

a possibilidade da obten~ão de novos genótipos de soja 

superiores quanto ao teor de proteína e produ~ão de grãos. 
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5. CONCLUSOES 

Os resultados obtidos no presente trabalho, 

permitiram apontar as seguintes conclusões: 

a) A variabilidade genética para os diferentes caracteres 

não foi consistente entre os cruzamentos, de modo que 

nenhum cruzamento foi superior em variância para todos os 

caracteres, indicando que os parentais tem características 

complementares; 

b) A heterose apresentou ampla variação; entretanto, os 

maiores valores de heterose nem sempre estiveram relaciona

dos às maiores médias e variâncias. Os valores de heterose 

para produção de grãos e para teor de proteína, mostraram 

elevada amplitude de variação, evidenciando a presença de 

pares de linhagens mais divergentes geneticamente que 

outros. 

c) A análise de variância da capacidade geral de combinação 

foi significativa para todos os caracteres, enquanto que a 

da capacidade especifica de combina€ão não foi 
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significativa apenas para valor agronômico (VA), indicando 

que, com exceção de VA, os dois efeitos são importantes na 

composi~ão dos caracteres; 

d) A capacidade geral de combinação é o parâmetro mais 

importante para a composição dos caracteres em F , 
2 

enfatizando a maior importância da ação génica aditiva e 

possivelmente da epistasia aditiva x aditiva em tais 

situações; 

e) As correlações entre as médias observadas e as médias 

esperadas com base no modelo reduzido (supressão da 

capacidade específica de combinaçào) , foram bem altas para 

todos os caracteres, com exceção de teor de proteína, 

indicando que o comportamento de cruzamentos em F pode ser 
2 

predito com base apenas na capacidade geral de combina~ão. 

Para teor de proteína, não se pode suprimir a capacidade 

específica; 

f) A avaliação com base na capacidade geral de combinação 

(g mostrou que alguns caracteres apresentaram pouca vari-
i 

ação (teor de proteína, número de dias para o início do 

florescimento, altura da planta no início do florescimento, 

número de dias para a maturidade, valor agrônomico e acama-

ment.o), enquant.o que out.ros são mais variáveis (produção de 

grãos, altura da planta na maturidade e altura de inserção 

da primeira vagem). Entretanto, nenhum parental foi supe-

rior para todos os caracteree;, indicando que esses paren-
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tais são complementares; 

g) A avaliaQão da capacidade específica inerente aos 

parentais (s ) revelou que os valores extremos para os 
ii 

diferentes caracteres não ocorreram nos mesmos parentais. 

Com exceção de produção de grãos, pelo menos um dos 

extremos encontra-se em um ou mais parentais introduzidos 

(PI' s) indicando que estes apresentam um complexo gênico 

mais divergente que os demais; 

h) Com base na capacidade geral de combinaQão (g) e 
i 

considerando-se o interesse no aumento simultâneo de teor 

de proteína e produção de grãos constatou-se que os 

parentais BR-80-8858 e BR-14853 apresentaram o balanQo 

mais favorável. La 4910-215 e OC 79230 foram superiores 

quanto a produQão de grãos, mas inferiores quanto a teor de 

proteína, ao passo que Gaucha foi superior quanto a teor de 

proteína mas inferior quanto a produção de grãos; 

i) O grau de complementação exibido pelos parentais quanto 

ao g bem como a variabilidade genética, para a maioria dos 
i 

caracteres, indica que os mesmos são adequados para a 

formação de uma população de base genética ampla, visando 

desenvolvimento de genótipos superiores quanto ao teor de 

proteína, produQão de grãos e características agronômicas 

simultaneamente. 
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Tabela 1 - Caracteristicis bot~nicas e agronOmicas de Dito genbtipos de soja, 

utilizarias como parentais. Piracicaba 1987/88. 

C A R A C T E R ! S T I C A S 

fiEN(OTIPD 
" 
i. 

No. de H~bito rie Ciclo Cor Cor da Cor Cor Cor 
Registro crescimen!e: Médio da Pubes- da do do 

{dias) FlDr céncla vagem HUo Tegumento 

{ Gaúcha 5-153 " 158 B f M M li 

" La 4910-215 5-169 i. 156 R C C C " li 

3 OC-79230 5-285 157 B C f' C li 1.' D 

4 BR-SO-8858 5-572 p;, .. ", R C M C A 

5 BR-80-14853 5-573 158 R M f P V 

6 PI-123439 5-647 D 150 R f' C r A '" '" 

7 PI-165896 5-650 D 150 R li M ,I P P 

B Pj-239235 5-660 160 B C C w A 

1 - D : determinado; I : indeterminado; B : branca; R : roxa; C : cinza; M : marrom; 

P : preto, A : amarelo e V : verde 

2 - Número de dias para a maturidade 
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Tabela 2 Parentais escolhidos como macho e fêmea! caracteres utilizados para 

distin~~o nos 28 cruzamentos, número de cruzamentos realizados e de 

sementes obtidas em FI e F2. 

cruzamento macho fhea distin ~~c Cruzamentos Sementes Fl Sementes F2 
realizados obtidas obtidas 

--------------------------------------------------------------------------------
1 ); "I "I CF 16 6 Cir. 

1- i. .. !J .. .t 

• , , CP CH 18 ~~ 738 J. " ~, '.J ..;1 

1 X 4 4 CF 7~ 43 1168 .. ":'1..1 

1 }: 5 l; , CF CS 20 4l 236* ~, l 

! X 6 6 CF 16 10 367 .. 
i X 7 7 CF '1'" 1 c 511 .. d! .0 

1 X 8 1 B CP HC '1" 26 1741 .. ,-.' 

~ x 3 '1 ..) CF 17 20 739 '- lo. 

,~ 

l{ 4 4 " CP CH 24 ~,. 361 1- 1- '-~\ 

2 x 5 t; 2 CP CH CT 38 20 1181 .' 
2 x 6 '1 b HC 37 34 1563 l-

2 x ; 7 2 CP CH HC 13 14 678 " 
"I x 8 '1 8 CF 22 c, 746 1- l- .' , x 4 4 .) CF 28 7 389 ~, 

3 x 5 5 ., rI: CT 19 16 547 .' 1.<' ,. 
X 6 6 ., CF 24 23 20Sb ..; '.' ., 
l{ 

., 
7 3 CF 20 15 772 .' I , 

)( B 
., 

B CH HC ~c I' 842 .' .' L".I .li 

4 X 
: .' 5 4 CH CT 47 7' ..;b 1128 

4 X 6 4 6 HC CH CP 8 S 422 
4 X 7 4 7 HC CH CI 21 ':!~ 655 ... 1 ... .1 

4 X B 4 8 CF 40 17 lOBO 
5 y. 6 5 6 CP HC CH CT 35 31 1207 
~ 

X 7 5 7 HC CT 14 13 508 .' 
5 X S c, 8 CF rT 10 37 1296 ~ '" 
6 X 7 7 6 CP CH 14 9 ~~~ 

; . .\:;;/ 

b X 8 6 8 CP CH 1 ~I 10 554 
7 X 8 7 8 CF 9 4 499 

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 638 I:,~~ 

vLI 22834 

1:6aúcha; 2:La 4910-215; 3:0C-79230; 4:BR-80-9858: 5:BR-80-14B53; 6:PI-123439 
7:PI-16589b; 8:PI-239235 
CF: cor de flor; CP: cor de pubescência; CH: cor rio hilo, CT: cor do tegumento 
HC: h~bito de crescimento 
1 Identificadas como autofecundaç~o 
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Tabela 3 - RelaGão dos tratamentos utilizados no experimen-

to. 

Tratamento Origem 
--------------------~---------------------------------------

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Cruzamento 1 x 2 (GeraGão F2) 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 

1 x 3 (GeraGão F2) 
1 x 4 (GeraQão F2) 
1 x 5 (GeraQão F2) 
1 x 6 (GeraQão F2) 
1 x 7 (GeraQão F2) 
1 x 8 (GeraQão F2) 

Cruzamento 2 x 3 (GeraQão F2) 
Cruzamento 2 x 4 (GeraQão F2) 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 

2 x 5 (GeraQão F2) 
2 x 6 (GeraQão F2) 
2 x 7 (GeraQão F2) 
2 x 8 (GeraQão F2) 
3 x 4 (GeraQão F2) 
3 x 5 (GeraQão F2) 
3 x 6 (GeraQão F2) 
3 x 7 (GeraQão F2) 
3 x 8 (GeraQão F2) 
4 x 5 (GeraQão F2) 
4 x 6 (GeraQão F2) 
4 x 7 (GeraQão F2) 
4 x 8 (GeraQão F2) 
5 x 6 (GeraQão F2) 
5 x 7 (GeraQão F2) 
5 x 8 (GeraQão F2) 
6 x 7 (GeraQão F2) 
6 x 8 (GeraQão F2) 
7 x 8 (GeraQão F2) 

1 (Gaúcha) 
2 (La 4910-215) 
3 (OC-79230) 
4 (BR 80-8858) 
5 (BR 80-14853) 
6 (PI 123439) 
7 (PI 165896) 

Cruzamento 
Cruzamento 
Cruzamento 
Parental 
Parental 
Parental 
Parental 
Parental 
Parental 
Parental 
Parental 8 (PI 239235) 

BR-80/14853 (Alta proteína) 
BR-80/14887 (Alta proteína) 
Biloxi (Alta proteína) 
PI 230977 (Baixa proteína) 

Testemunha 
Testemunha 
Testemunha 
Testemunha 

Padrões: IAC-Foscarin-31 (Pi) e IAC-12 (P2) (alta produQão). 
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Tabela 4 - Fontes de varia€ão para análise de variância em 

blocos casualizados com desdobramento da soma de 

quadrados de tratamentos em efeitos de 

parentais, progênies F2, Testemunhas e respecti-

va comparação entre grupos (parentais versus 

progênies F2 versus testemunhas). 

Fontes de Variação GL SQ QM Teste "F" 

Blocos J-l SQ QM QM /QM 
8 8 8 2 

Tratamentos 1-1 SQ QM QM /QM 
7 6 7 2 

Parent.ais (P) P-l SQ QM QM /QM 
6 6 6 2 

Progênies F (F) F-i SQ QM QM /QM 
2 5 5 5 2 

Testemunhas (T) T-l SQ QM QM /QM 
4 4 4 2 

P vs F vs T G-l SQ QM QM /QM 
3 3 3 2 

Residuo (I-l)(J-l) SQ QM 
2 2 

-----------------------------------------------------------

Total IJ-l SQl 

i = 1,2, .... ,39 Tratamentos 
j = 1,2, .... , 7 Repetições 
p = 1,2, .... , 8 Parentais 
f = 1, 2, .... ,28 Progênies F2 
t = 1,2, .... , 4 Testemunhas 
g = 1,2, .... , 3 Grupos 
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Tabela 5 Anâlise de variância pelo metodo 2, modelo mis 

to B de GRIFFING (1956b) 

F.V. 

CGC 

CEC 

G.L. 

n-l 

~ln-l) 
2 

SQ QM 

()2 

()2 

E (QM) F 

+ (n+2) L:gi 
QM 

g 
ln-I) OM , , e 

+ 2 l:sij2 QM s 
n(n-l) i .::j QM , e 

Resíduo (r-l)n(n+l) 1 SQ QMe , 
2 - e 

tendo-se que: 

sendo: 

1 SQ = g n+2 
l: (y. + Y .. J 2 __ 4_ Y 2 •• 

1 11 n 

SQ = s 

QM = e' 

i 

l: y 2 

i~j ij 

2 

- n~2 L: i (Y i .. + y ii )2+ (n+l) (n+2) y
2 
.. ; 

QM 2 é o quadrad0 médio do -resíl11l0 da 
anava (tabela 4) e b o número de 
repetições 

y. = r Y .. = Y'
l 

+ Y'
3 

+ ... + Y. ; 
1. J lJ 1 1 In 

Y .. = l: Y .. = Y
11 

+ Y
12 

+ ... + Y
22 

+ Y
23 

+ ... + 
i~j lJ 



Tabela 6 - Valores e signific~ncias dos quadrarios médios obtirios nas análises de vari~ncia para os caracteres: teor de pro-

teina ITP), produ~~o de grâos (P6), nbmero de dias para o inicio do florescimento IOF), altura da 

planta no florescimento (AF), número de dias para maturidade (DM), altura da planta na maturidade IAM), 

acamamento (ACI, valor agronOmico (VAI, e altura de inserç~o da primeira vagem IAI). Programa de Proteina, 

Soja, Piracicaba, 1987/88. 

FDntes de Caracteres 
S.La-----------------------------------------------------------------------------------------------------

variaçi!o 1 
TPI);) PG DF AF OH AM VA Ai 

Quadrados Médios 

Blocos 6 1,13 166,72U 1,14n5 584,9bU 14,87U 792,35H O,0410U O,0045n5 16,OOU 
Tratamento 38 19,BOU 189,90U 65,66U 258,69H 61,37U 1.209,35U O,0637U O,OOSOU 48,25U 
Parentais IP) 7 34,32U 248,57U 73,99U 264,55U 47,63U 531.01H 0,1301U O,0082ns 49,04U 
Progênies (F2) 26 6,24U 197,41U 69,05H 281,65U 67,37U 1.366,9bU O/l529U O,Oú91U 51,08U 
Testemunhas{T) , 63,04U 102,33t 22,66U 146,54H 66,79U 1.114,12H 0,006905 O,0034ns 51,16U -' 
Entre Grupos '1 80,52U 17 ,68ns 57,07U 108,01ns 23,35U 1.677,44U O,0572U O,OO12ns 3,9805 L 

Residuo 228 1,18 34,88 2,00 38,35 4,11 62,59 0,0082 0,0043 3,63 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total "'i~ 41v 5,84 59,44 10,87 81,19 12,35 238,89 0,0167 0,0048 10,14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.V.!. 2,84 20,95 2,55 12,94 -f 7i 

,L~";'.l 10,40 6,09 3,71 13,40 

Média 38,18 28,19 55,50 47,87 154,82 76,05 1,48 1,76 14,22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 = n~dia transformada para ~ 

*,1* = significativo ao nivel de probabilidade, respectivamente de 5 a 1% pelo teste de aF~ 

Para TP os S.L para blocos, residuos e total s~o 3, 144 e 155, respectivamente 

Ohs. Análise realizada com média de parcelas 



Tabela 7 
123 

Média, variância e heterose para o caráter 
número de dias para o início do florescimento 
(DF). Oito parentais, 28 progênies F2 obtidas 
em esquema dialélico. Programa de proteína, 
Soja, Piracicaba, 1987/88. 

Origem Médias/dias 

Cruzamentos: 
lx8 
3x8 
7x8 
2x8 
6x8 
5x8 
4x8 
4x5 
lx4 
3x4 
lx5* 
lx3 
lx7 
lx6 
2x5 
5x7 
lx2 
4x6 
4x7 
2x4 
6x7 
3x7 
3x5 
2x3 
3x6 
2x6 
2x7 
5x6 
Parentais 
8 PI 239235 
1 Gaúcha 
4 BR 80-8858 
7 PI 165896 
3 OC 79-230 
5 BR 80-14853 
2 LA 4910-215 
6 PI 123439 

Média cruzamentos: 
Média parentais: 
Média testemunhas: 
dms(5%) = 1.53 dias 

* Média estimada 

60.79 
60.16 
60.12 
59.30 
58.91 
58.79 
58.48 
56.27 
56.04 
55.60 
55,40 
55.30 
55.20 
55.04 
54.96 
54.33 
54.16 
54.16 
54.13 
54.10 
53.97 
53.89 
53.15 
53.10 
53.02 
52.76 
52.43 
52.15 

67,20 
56.20 
56.10 
55.50 
55.43 
54.91 
52.85 
51. 77 

55.57 
56.24 
52.82 

Variâncias 

10.86 
9.79 
8.92 
7.02 
5.87 
6.09 

20.77 
2.29 
4.39 
7.46 
0,00 
5.63 
4.80 
4.48 
5.41 
7.59 
5.60 
5.83 
6.04 
8.05 
5.85 
7.66 
8.46 
7.29 

10.13 
5.05 
5.03 
8.74 

0.44 
2.10 
3.13 
1.84 
1.43 
2.61 
2.52 
3.18 

7.23 
2.16 

·9.42 

Heteroses(%) 

-2.95 
-3.75 
-4.01 
-2.46 
-1.95 
-7.40 

-10.28 
2.74 

-0.39 
-0.57 
-1,49 
-1.89 
-2.33 
3.92 
3.93 

-3.19 
-1.39 
0.82 

-5.98 
-1.43 

1.23 
-5.68 
-7.25 
-3.79 
-2.16 

1.64 
-6.49 
-4.46 

-2.42 
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Média, variância e heterose para o caráter 
altura da planta no florescimento(AF). Oito 
parentais, 28 progênies F2 obtidas em esquema 
dialélico. Programa de proteína, Soja, Pira
cicaba, 1987/88. 

Origem Médias/em 

Cruzamentos: 
1x8 
5x8 
2X8 
6x8 
4X8 
3X8 
7X8 
5X7 
lx5* 
3X6 
3X7 
4X5 
lx7 
3x5 
2x5 
lx6 
4x7 
2x3 
2x6 
3X4 
2X7 
5X6 
2X4 
lX2 
6X7 
lX4 
lX3 
4X6 
Parentais 
8 PI 239235 
1 Gaúcha 
5 BR 80-14853 
3 OC 79230 
4 BR 808858 
6 PI 123439 
2 LA 4910-215 
7 PI 165896 

Média cruzamentos: 
Média parentais: 
Média testemunhas: 
dms(5%) = 5,81 em 

* Média estimada 

64.04 
57.99 
55.01 
54.27 
52.75 
52.08 
51.37 
50.40 
49,00 
47.90 
47.75 
47.26 
47.24 
47.13 
46.58 
46.77 
46.10 
45.61 
44.88 
44.31 
43.99 
43.60 
43.53 
43.43 
43.28 
43.09 
42.65 
42.24 

65,33 
48,94 
47,80 
46,46 
44,70 
44,66 
42,06 
38,53 

47.97 
47,31 
44,03 

Variâncias 

103.75 
90.10 

102.64 
140.80 
219.11 
112.96 

79.77 
66.86 
0,00 

53.38 
61.06 
71.98 
51.11 
82.50 
77.29 
81.16 
39.32 
61.48 
63.89 
62.40 
34.80 
74.51 
65.71 
48.40 
59.72 
46.52 
55.47 
62.51 

90,02 
60,53 
40,16 
49,78 
15,53 
39,50 
31,76 
39,98 

77.86 
45,92 
73,92 

Heteroses (%) 

24.1El 
-12.06 

4.88 
-2.62 
-8.22 

-13.63 
-2.16 
8.69 
2,60 

10.27 
24.76 

-16.07 
16.00 

-19.67 
-13.94 
-0.13 
21.53 

6.10 
7.01 

-5.57 
18.36 

-30.25 
0.69 

-9.10 
8.08 

-15.93 
-21.17 
-10.92 

-1.14 
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Média, variância e heterose para o caráter 
número de dias para maturidade (DM). Oito 
parentais, 28 progênies F2 obtidas em esquema 
dialélico. Programa de proteína, Soja, 
Piracicaba, 1987/88. 

Origem 

Cruzamentos: 
1x8 
4x5 
2x8 
3x8 
3x4 
4x8 
5x8 
7x8 
1x4 
1x3 
1x5* 
2x3 
3x5 
2x4 
1x2 
4x7 
6x8 
2x5 
1x7 
3x7 
5x7 
2x7 
1x6 
3x6 
5x6 
2x6 
6x7 
4x6 
Parentais 
8 PI 239235 
1 Gaúcha 
5 BR 80-14853 
3 OC 79230 
4 BR 80-8858 
2 LA 4910-215 
7 PI 165896 
6 PI 123439 

Médias/dias 

158.32 
158.15 
157.80 
157.50 
156.97 
156.64 
156.53 
156.40 
156.39 
156.27 
156,20 
156.17 
156.12 
155.70 
155.23 
155.10 
154.98 
154.96 
154.93 
153.99 
153.37 
152.81 
152.14 
152.12 
150.81 
150.22 
149.83 
149.82 

160.07 
158.17 
157.66 
157.43 
157.33 
155.88 
150.40 
149.71 

Média cruzamento: 154.78 
Média parentais: 155.83 
Média testemunhas: 153,62 
dms(5%) = 1,90 dias 

* Média estimada 

Variâncias 

2.86 
4.30 
2.99 
4.39 

10.21 
11.10 
6.94 

10.15 
10.81 
11.11 
0,00 

16.52 
13.32 
8.39 

15.91 
14.22 
11.48 
11.04 
15.70 
19.55 
14.62 
16.96 
20.24 
19.13 
15.85 
14.02 
7.62 

19.87 

21.65 
7.78 
3.23 
3.49 
7.13 
7.99 
7.56 
7.27 

12.23 
8.26 
7,84 

Heterose(%) 

-1.00 
0.82 

-0.23 
-1.57 
-0.52 
-2.60 
-2.94 

1.49 
-1.72 
-1.94 
-2,17 
-0.61 
-1.80 
-1.15 
-2.28 

1.61 
0.12 

-2.31 
0.83 
0.10 

-0.86 
-0.43 
-2.34 
-1.89 
-3.75 
-3.38 
-0.29 
-5.21 

1.25 
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Média, variância e heterose para o caráter 
altura da planta na maturidade (AM). Oito 
parentais, 28 progênies F2 obtidas em esquema 
dialélico. Programa de proteína, Soja, 
Piracicaba, 1987/88. 

Origem Médias/em 

Cruzamentos: 
2x8 
7x8 
1x8 
4x7 
5x7 
5x8 
2x7 
1x7 
2x5 
3x7 
6x8 
2x6 
6x7 
4x8 
2x4 
3x8 
2x3 
1x2 
3x6 
4x5 
3x5 
1x6 
1x5* 
1x3 
3x4 
5x6 
4x6 
1x4 
Parentais 
8 PI 239235 
7 PI 165896 
2 LA 4910-215 
5 BR 80-14853 
3 OC 79-230 
1 Gaúcha 
4 BR 80-8858 
6 PI 123439 

Média Cruzamentos: 
Média Parentais: 
Média Testemunhas: 
dms(5%) = 8,48 em 

* Média estimada 

99.10 
97.06 
89.18 
87.90 
87.40 
87.05 
85.56 
84.41 
83.73 
82.92 
82.74 
80.70 
80.56 
80.51 
78.16 
78.06 
75.33 
75.23 
67.44 
66.56 
66.18 
65.66 
62,04 
61.91 
60.77 
60.76 
59.19 
58.56 

98.00 
80.27 
75.63 
67.71 
65.26 
64.88 
61.40 
61.14 

76.60 
71. 79 
62,36 

Variâncias 

569.04 
325.50 
183.63 
284.46 
347.82 
211.12 
150.52 
251.61 
309.56 
279.72 
340.27 
197.67 
177.82 
350.79 
398.49 
266.78 
245.09 
215.47 
115.21 
136.09 
209.52 
153.36 

0,00 
227.57 
110.81 
176.49 
128.29 
86.01 

141.93 
96.62 
85.30 
82.50 
83.02 

109.93 
38.39 

110.71 

238.41 
93.55 

223,88 

Heterose(%) 

28.29 
17.77 
19.01 
48.17 
36.25 
10.14 
19.52 
32.63 
33.65 
27.92 

7.97 
36.03 
27.86 
2.03 

28.14 
-8.75 
13.85 
14.16 
13.42 
6.20 

-0.90 
8.41 

-12,96 
-9.71 
-8.08 

-11. 36 
-6.79 

-14.51 

13.75 
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Média, var~ancia e heterose para o caráter 
acamamento (AC). Oito parentais, 28 progen~es 
F2 obtidas em esquema dialélico. Programa de 
proteina, Soja, Piracicaba, 1987/88. 

Origem Médias(**) 

Cruzamentos: 
7x8 
6x8 
6x7 
1x7 
5x7 
4x7 
3x7 
1x8 
2x8 
4x8 
2x7 
2x6 
1x6 
1x3 
3x6 
5x8 
2x4 
4x5 
2x3 
1x5* 
4x6 
5x6 
3x8 
1x2 
3x5 
2x5 
3x4 
1x4 
Parentais 
7 PI 165896 
8 PI 239235 
6 PI 123439 
1 Gaúcha 
2 LA 4910-215 
4 BR 80-8858 
5 BR 80-14853 
3 OC 79230 

Média cruzamentos: 
Média parentais: 
Média testemunhas: 
dms(5%) = 0,11 

* Média estimada 

1.64 
1.64 
1.61 
1.58 
1.58 
1.53 
1.50 
1.50 
1.49 
1.48 
1.48 
1.48 
1.45 
1.44 
1.44 
1.44 
1.44 
1.44 
1.43 
1,42 
1.43 
1.42 
1.42 
1.42 
1.42 
1.41 
1.41 
1.41 

1.93 
1.76 
1.50 
1.48 
1.41 
1.41 
1.41 
1. 41 

1.48 
1.54 
1,44 

Variâncias 

1.13 
1.14 
1.29 
1.13 
0.96 
0.70 
0.89 
0.95 
0.56 
0.41 
0.67 
0.54 
0.22 
0.25 
0.16 
0.19 
0.24 
0.10 
0.10 
0,00 
0.04 
0.03 
0.03 
0.03 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 

1.15 
1. 77 
0.63 
0.59 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.44 
0.52 
0,12 

** Médias transformadas para V x + 1 

Heterose(%) 

-23.50 
1.23 

-12.24 
-14.66 
-10.78 
-16.77 
-20.35 
-14.81 
-11.99 
-13.25 
-22.75 

3.44 
-5.37 
-0.69 
-2.06 

-18.30 
4.26 
4.26 
2.84 

-3,46 
-3.44 
-4.81 

-20.82 
-3.46 

1.42 
0.00 
0.00 

-4.48 

-7.52 
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Média, varlancia e heterose para o caráter 
valor agronômico (VA). Oito parentais, 28 pro
gênies F2 obtidas em esquema dialélico. Pro
grama de proteína, Soja, Piracicaba, 1987/88. 

Origem MédiasC**) 

Cruzamentos: 
6X7 
3X6 
5X6 
4X6 
5X7 
2X6 
4X7 
5X8 
1X3 
lX6 
lx5* 
2X7 
3X5 
2X3 
1X4 
4X5 
3X7 
6X8 
1X7 
2X8 
2X5 
3X8 
2X4 
3X4 
1X8 
4X8 
7X8 
1X2 
Parentais 
7 PI 165896 
5 BR 80-14853 
3 OC 79-230 
6 PI 123439 
4 BR 80-8858 
2 LA 4910-215 
1 Gaúcha 
8 PI 239235 

Média cruzamentos: 
Média parentais: 
Média testemunhas: 
dms(5%) = 0,10 

1.83 
1.81 
1.80 
1.80 
1.79 
1.79 
1.78 
1.77 
1.77 
1. 77 
1,76 
1. 76 
1. 76 
1.76 
1. 76 
1.76 
1. 75 
1.75 
1.75 
1.75 
1.74 
1.74 
1.74 
1.73 
1. 72 
1. 72 
1. 71 
1. 71 

1.81 
1.81 
1. 78 
1.77 
1. 75 
1. 72 
1.69 
1.68 

1. 76 
1. 75 
1,76 

Variâncias 

0.42 
0.37 
0.50 
0.32 
0.27 
0.60 
0.27 
0.22 
0.31 
0.29 
0,00 
0.37 
0.17 
0.34 
0.28 
0.18 
0.31 
0.29 
0.40 
0.33 
0.21 
0.27 
0.41 
0.21 
0.34 
0.44 
0.15 
0.37 

0.42 
0.12 
0.12 
0.38 
0.08 
0.24 
0.17 
0.38 

0.32 
0.24 
0,26 

* Médias estimadas 
** Médias transformadas para V x + 1 

Heterose(%) 

4.47 
3.94 
1.12 
4.54 

-2.21 
5.76 
0.00 
2.86 
4.03 
4.62 
1, 14 

-0.57 
-3.90 

1.14 
4.65 

-2.25 
-0.02 
2.90 
0.00 
5.88 

-2.83 
1.16 
0.58 

-3.97 
4.15 
0.58 

-4.01 
0.59 

1.23 
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Média, variância e heterose para o caráter 
altura da inserção da primeira vagem (AI). 
Oito parentais, 28 progenles F2 obtidas em 
esquema dialélico. Programa de proteína, 
Soja, Piracicaba, 1987/88. 

Origem Médias/em 

Cruzamentos: 
2x8 
2x4 
2x3 
1x2 
7x8 
5x8 
2x7 
2x5 
1x8 
4x7 
4x5 
4x8 
1x7 
3x4 
1x4 
3x8 
2x6 
5x7 
3x7 
1x5* 
3x5 
1x3 
6x8 
3x6 
1x6 
4x6 
6x7 
5x6 
Parentais 
2 LA 4910-215 
8 PI 239-235 
4 BR 80-8858 
1 Gaúcha 
5 BR 80-1453 
7 PI 165896 
3 OC 79230 
6 PI 123439 

Média cruzamentos: 
Média parentais: 
Média testemunhas: 
dms(5%) = 2,83 em 

* Médias estimadas 

20.02 
16.47 
16.29 
16.21 
16.19 
16.14 
16.16 
15.71 
15.31 
15.13 
15.08 
14.73 
14.39 
14.40 
14.32 
14.18 
13.88 
13.79 
13.76 
13,40 
12.93 
12.21 
12.18 
11.40 
10.98 
10.86 
10.78 
10.21 

21.26 
17.33 
15.70 
15.34 
14.60 
12.37 
11.23 
8.94 

14.23 
14.60 
13,66 

Variâncias 

29.23 
15.87 
30.80 
27.51 
16.98 
84.95 
16.03 
10.62 
26.06 
19.96 
11.08 
17.12 
19.60 
15.05 
16.54 
13.90 
17.62 
15.09 
13.24 
0,00 

14.13 
13.47 
8.49 

16.28 
12.90 
7.97 

13.00 
10.51 

22.49 
29.40 
17.80 
12.11 
13.25 
15.76 

7.89 
13.35 

19.04 
16.51 
17,22 

Heterose(%) 

7.46 
-21.75 

0.55 
-22.84 

18.05 
2.13 

-7.85 
-24.76 
-12.49 
15.68 
-0.92 

-21.56 
7.51 

13.81 
-15.46 
-1.40 

-16.16 
4.45 

33.22 
-20,98 

0.23 
-15.96 
-14.46 
26.18 
19.11 

-23.70 
2.25 

-26.51 

-2,78 
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Média, var~ancia e heterose para o caráter 
produ~ão de grãos (PG).Oito parentais, 28 
progênies F2 obtidas em esquema dialélico. 
Programa de proteina, Soja, Piracicaba, 1987/88. 

Origem Médias Variâncias Heterose(%) 
-----------------------------------------------------------
Cruzamentos: 
2x4 35.38 
4x5 35.17 
2x3 34.82 
2x5 33.12 
3x4 32.82 
2x8 32.64 
5x8 32.30 
lx3 31.98 
3x8 31.58 
4x8 30.81 
4x7 29.56 
lx5* 28,40 
1x8 28.79 
3x5 28.36 
lx4 27.79 
5x7 27.62 
3x6 27.21 
1x2 26.50 
3x7 26.15 
2x7 24.86 
lx7 24.62 
2x6 24.57 
6x8 24.38 
5x6 24.14 
7x8 22.74 
6x7 22.66 
4x6 22.64 
1x6 19.37 
Parentais 
4 BR 80-8858 39.96 
3 OC 79230 37.65 
5 BR 80-14853 31.01 
8 PI 239235 26.56 
2 LA 4910215 26.55 
1 Gaúcha 19.91 
6 PI 123439 18.64 
7 PI 165896 17.08 

Média cruzamentos: 28.24 
Média parentais: 27.17 
Média testemunas: 28.92 
dms{5%): 9,28 gr 

Média estimada 

295.58 
277.78 
242.29 
254.27 
226.82 
335.80 
266.83 
309.54 
307.36 
406.48 
288.74 

0,00 
241. 81 
188.03 
279.55 
188.27 
199.01 
237.66 
267.94 
152.04 
160.15 
208.38 
187.57 
186.39 
138.25 
146.31 
166.12 
95.28 

236.29 
256.71 

98.82 
252.39 
166.21 
82.49 
63.41 
56.15 

231. 64 
151. 56 
207.79 

12.75 
-1.80 
16.95 
30.16 

-30.82 
45.79 
24.39 
22.24 
-3.24 

-14.73 
7.29 

23,10 
47.86 

-34.78 
-14.30 

29.78 
-6.68 
28.15 
-8.92 
27.87 
66.18 
17.53 
15.75 
-5.48 

8.43 
53.75 

-45.46 
0.67 

10.72 
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Tabela 15 - Média e heterose para o caráter teor de 

proteína (TP). Oito parentais, 28 progênies 
F2 obtidas em esquema dialélico. Programa de 
proteína, Soja, Piracicaba,1987j88 

Origem 

Cruzamentos: 
5x8 
5x7 
4x5 
lx5* 
5x6 
4x6 
lx8 
3x4 
lx2 
6x8 
7x8 
lx7 
4x7 
lx6 
2x8 
2x6 
3x8 
3x6 
3x5 
lx3 
3x7 
2x5 
2x4 
6x7 
4x8 
lx4 
2x7 
2x3 
Parentais 
5 BR 80-14835 
1 Gaúcha 
4 BR 80-8858 
6 PI 123439 
3 OC 79230 
8 PI 239235 
7 PI 165896 
2 LA 4910-215 

Média cruzamentos: 
Média parentais: 
Média testemunhas: 
dms(5%) = 2,96% 

* Média estimada 

Médias 

41.32 
40.94 
40.74 
40,10 
39.95 
39.46 
39.22 
39.11 
39.07 
38.87 
38.77 
38.66 
38.44 
38.40 
38.36 
38.28 
38.12 
37.92 
37.91 
37.73 
37.64 
37.51 
37.48 
37.28 
37.28 
37.12 
36.70 
36.34 

43.06 
42.15 
40.69 
38.95 
36.81 
36.44 
36.03 
35.65 

38.47 
38.72 
34,69 

Heterose(%) 

7.90 
7.06 

-5.44 
-11,75 
-5.14 
-1.83 
-0.38 
1.83 
0.87 
6.23 

13.99 
-2.20 

0.39 
-10.60 

12.84 
5.25 
8.22 
0.21 

-10.14 
-8.86 

6.70 
-9.38 
-3.90 
-1.12 
-6.69 

-20.79 
4.80 
0.61 

0.07 
0.46 
0.33 
0.70 
0.25 
0.60 
0.06 
0.27 

-0.35 
0.34 
0,10 



132 

Tabela 16 - Anàlise de varilncla para capacidaoe geral de combina,~o (CSC) e capacidade especifica de cDmbina~~D (CEC). 

e rela'~D entre 2V9 /(2Yg +V5 j para os caracteres teor de proteina ITPI, produ,~D de gr~os IP6l, 
i iJ 

numere de dias para o inico do florescimento (DF), altura da planta no floresclmento IAFi, número de 

dias para a maturidade (DM), altura da planta maturidade IAM), valor agronOmico (VAi, acamamento (Ae) e 

altura de inserç~o da prImeira vagem (AI) de acordo com o método 2 e modelo misto B de 6RIFFING 11956bl. 

Diaflo 8 x 8 com 28 progênies F2 de soja. Piracicaba (1987/88). 

Caracteres 
Parametros SL--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TP PG Dr: AF \IA 

fiuadrados Medios 

CGC 7 9,27H 118,55U 44,61H 14B,b3U 35,07H 595,50U O,OO4H Ü.0475U 30,29U 

CEC ")~ 
L,- 1,37U 7,18n5 O,80U 8,4bl 1,24U 28,94H O,OO06ns O,0036U 0,82' 

Residuo 228 0,30 4,98 O "" ,LO 5,48 0,59 8,94 0.0006 0,0011 0,52 

2Vg 

j. 53,4 91,2 94,6 90,6 91,4 85,4 100,0 . 78.9 95,1 

(2Vg + Vs 
ij 

AnálisE realizada com média de 4 repetições pará TP e 7 repeti~hes para os demais caracteres 

Para TP o GL para resíduo e total s~o respectivamente l 114 e 15~ 

\lg = Vari~ncia do efeito (fixo) da capacidade geral de [ombinaç~o 
1 

Vs = Vari~ncia do efeito fixo da capacidade especifica de combinaç~D 

t,l* = significativo ao nivel de probabilidade. respectivamente de 5 e 11 pelo 

teste de DF'. 

Oh;. Erro experimental (ou residuoI associado as médias dos tratamentos, obti-

do através da divislo do O" do residuo Dela n~mero de repeti;Oes. 
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Tabela 17 - Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combina~~o 'g I com os respectivos erros padrões 

Efeitos 

(g 

i 
(EPI e as respectivas médias dos parentais para os caracteres teor de proteina (TP)~ produ~~o 

de gr~os (PGI~ nfimero de dias para o inicia do florescimento (DF)~ altura da planta no flores-

cimento (HF)~ número de dias para a maturidade 10M), altura da planta na maturidade IAM), 

valor agronômico (VAi , acamamento IAe) e altura de inser~~o da primeira vagem (AI) de acÓroo 

com o método 2 e modela misto B de SRIFFIN6 (1956b), Dialelo 8 x 8 com 28 progênies F2. Piraci-

caba (1987188). 

TP PG DF 
(l) (g!plantal Idias) 

AF 
(em) 

Caracteres 

DM 
(dias) 

M! 
(em) 

VA AC iiI 
{em} 

(Gaúcha) 0,7475 -2,4815 0,2850 0,0860 1,0328 -5,2990 -0,0202 -O,023~, -0,0932 

(LA 4910-215 -1,212:i 1,2905 -1,4810 -2,6110 -0,0792 4,9330 O,lH32 -0,0445 2,8778 
2 

g (De 79230) -0,8715 3,6.135 -0,6280 -1,2910 0,8557 -5,6610 \1,0057 -0,0535 -1,0842 
3 

9 (BR 80-8858) 0,3865 4,2005 -0,0450 -2,4580 0,7688 -6,5290 0,0032 -0,0455 0,3908 
4 

9 (BR 80-14853) 1,7465 1,9075 -(1,6590 2,4880 0,5967 -3,0600 0,0177 -(l,0465 -(1,1972 
5 

9 (PI 123439) 0,094:', -4,9865 -1,7880 -2,0990 -3,6402 -6,0410 0,0267 (1,00:,5 -3~O312 

6 
íPI 165896) -0,6625 -3,9715 -0,6360 -2,6070 -1,8212 8,6610 0,0167 0,13&5 -0,3552 

7 

9 (PI 239235) -0.2285 0,4275 4,9520 8,4920 2,2867 12,9960 -0,0302 0.0715 1,4928 
8 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EP (9 } 0,1607 0,660~, 0,1581 0,6924 0,2267 0,8845 0,0069 0,0098 O~2130 

EP (9 - 9 0,2449 0.9979 0,2390 1,0468 0,342B i ~ ..... "" 
.i, :"i:"il L 0,0105 0,0148 0,3220 

Ú 38,5778 28,0094 55,7144 48,1400 155,ü492 75,5267 1,7580 1,4906 i4,275a 

[s(ú)J 0.09Ci5 0,3721 0,0891 0,3901 Ü ,1277 ü,4983 Ü,0039 0,0055 0,1200 

C.V.g 'r 2~4550 12,0317 3,7918 7 ~8:!94 1.1976 10,1404 1,0489 4,5698 12,0862 " 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tabela 18 - Estimativas dos efeitos da capacicade especifica de combina~~o dos parentais com eles próprios 

t:feitos 

(sii} 

(5 ) com os respectivos erros padrÕes para os caracteres teor de proteina (TP), produ~~o de ºr~os 
li 

(PGl, número de dias para o inicio do florescimento (DF), altura da planta no florescimento (HF), 

número de dias para a maturidade (OMI, altura da planta na maturidade IAM), valor agronOmico 

{VAI, acamamento (Ae) e altura de inserç~o da primeira vagem IAII. Método 2 e modelo misto B 

de 6RIFFING (1956b). Oialelo E x 8 com 28 progênies F2 de soja. Piracicaba (1987/88). 

TP PG DF 
1·:\ 
\ h} (gíplanta) (dias) 

AF 
(em) 

OM 
(dias) 

Caracteres 

AM 
(em) 

VA AC AI 
(em) 

,...i i (Gaúcha) 2,0866 -3,1364 -0,0844 0,6280 1,0553 -0,0490 -0,0276 0,0364 1,2507 :l.\.~J. 

,-1') '1 
j.L.~J.. (LA 4910-215) -0,4933 -4.0404 0,1276 -(l,8580 0,9893 -3,7627 -0,0116 0,0084 1,2287 

l"'~ , (DC 79230) -0,0153 2,4136 0,9716 (l,9020 0,7793 1,0553 0,0104 0,0264 -0,8773 j";,-.' 

s4,4 (BR 80-8858) 1,3587 3,5426 0,47% 1,4760 0,7433 -1,0687 -0,0016 0,0104 0,6427 

s5~5 (BR 80-14853 0,9987 -0,8144 0,5136 4,9640 1,4173 -1,6967 0,0164 0,0124 0,7187 

s6,6 (PI .. 123439) 0,1927 0,6036 -0,3684 \),7180 1,9414 -2,3047 -0,0416 -0,0015 0,7267 

s7~7 {Pl 165896) -1,2133 -2,9864 1,0576 -4,3960 -1,0066 -12,5787 0,0184 0,1664 _i iOc~ 
.L ~ .L J '1.h.' 

s8,8 {PI 239235J -1,6713 -2,3044 1,5816 0,2060 0,4473 -3,5187 -o ,0176 Ü ,1264 ;},0687 

EP (s , 0,4284 1,7608 0,4216 1,8463 0,6045 2,358:. 0,0195 0,0269 0,5679 ! 

ii 
EP \ =, - s 0,59::.0 0,2868 0,5855 2,5641 0,0987 0,3842 0,0100 0,0043 0,0927 

ii j] 



Tabela 19 - Estimativas dos efeitos da capacidade especifica de combina~~o (s ) com os respectivos 

Eiei tos. 

5J.,,.: 
,.-f ~ 
:.~. >~I 

51,4 
!: ~ 1:, 
"""', ... ' 

s1,7 
sl,8 
52,3 
s2,4 
c.1'f c, 
_'i..! \,.' 

E.2,6 
s2,7 
s2~8 
s3,4 
,.."'( =. 
=-,~L" ..... 

:.3~6 

:.3~7 

;.4,5 
54,6 
s4~7 

s6~B 

s7~8 

EP (5 ) 
ij 

ij ih 

ij 
erros padrbes Dara os caracteres teor de proteina (T?), produ~~o de gr~os (PS), n6mero 

de dias para o início do florescimento (DF), altura da pianta no florescimento (HFl, 

n~mero de dias para a maturidade ID"), altura da planta na maturidade IAM', valor 

agronômico (VAI. acamamento (Ae) e altura de inser~~o da primeira vagem IAI). Método 2 

modelo misto B de 6RIFFING 11956bl. Dialelo B x 8 com 28 progénies F de soja. 
2 

Piracicaba (1987/88), 

Caracteres 

TP 
{k} 

0,9667 
-O~7143 

-2,5823 
-Ot 9723 
-1,0103 
0,0067 
0,1327 

-0.1443 
-0,3123 
-1.5923 
O~8297 

1,2327 
1,0267 

_1 ~":!~~ 
~ l ,.I • .;.~ •. _. 

0,6057 

0,0387 
0,4107 
0,1477 

-1,4463 
-0,4593 
1,2877 
1,2337 

0,4357 
-1~0927 

PG DF 
(g/olanta) (dias) 

-0.3184 

-1.93B4 
C.9946 

-1.2014 
3.0636 
2.8346 
1.9066 
1.l1796 
1.912b 
0.2566 

-O.438 t 

2.9126 
-3.0034 
-5.1704 

-1.5014 
-0,4704 

-4.5834 
1.3216 

-1.8274 
-0.7904 
1.6746 
1. 955[:, 
3,608/: 
Q.92S'6 

-1. 7254 

-0.3584 

0.0096 
0.8286 

-0.1634 
-0.1614 
-0.4554 
-0.0884 

0.3145 
-1.1674 
0.9890 
0.5586 

-0.2784 
-0.5604 

(: ('11/ -. .1 • .i.l..l.O 

1.25% 
0.2786 

-1.1174 
0.0894 

-1.2174 
0.6796 
0.0316 
0,,0900 

(em) 

-2.6780 
-1.6940 
0.6430 

:.3720 
0.4590 

-1.4370 
1. 4500 
1.0680 
0.3890 
(I.08iO 

3.1500 

-3.2610 
-0.9100 

3.0250 
-1.4240 
-4,9290 

2.3790 
-1.1~I:iG 

-0.1540 
-0.2530 
-2.655ü 

2,9950 0,7177 3,1404 

{.aias} 

-o" 7726 

-0.4607 
-0.52B6 
0.3017 

-0.0487 
0.3443 

-0.0387 
-(;,6066 
-1.1097 
-0,3386 
0.5433 
0.2963 

-0.3816 
-0.1447 
-0.0936 
-0.6917 
1.7354 

-2.6:,76 
1.1033 

-1.4647 
-1.1956 
-0.4546 
-1.4026 
0.2424 
1.2843 
0.8853 

AM 
{em) 

0.0693 
-2.6567 
-;:,.1387 
-5.1277 
1.4733 
.c. c . .I') ~ 1" 
lo!. ';,.IL. .... . ~: 

5.9563 

4.2293 
6.3303 
L2813 

-3.6383 
5,6443 

-2,5667 
-0.6257 
3,6153 
4.3933 

-4.8017 
ü.b223 

-3.7667 
10.2413 
-1.4837 
-5,6657 

1.5873 
2.4133 
0.2583 

-0.1237 

0,6950 2,7112 

U,\ ,,, 

-0.0146 
0.0264 
0.0254 
0.0044 
(I.OO~4 

-O .0(l4~, 
0.0124 
0.0094 

-0.0016 
-0.0226 
0.0184 

-0.0156 
0,0354 

-0.0306 
-O~0216 

0,iJ194 
-0.0306 
0.0064 

-r}.ü126 
0.0184 
0.0084 

-0.0046 
-o ~(:(126 
-(1,0026 
0,0244 
0.0284 

-0.0046 
-0.0346 

AC li] 

(effi) 

-0.0026 -0.8503 
0.0264 -0.8783 

-0.0116 -0.2533 
-O.OOOb -0.5353 
-0.0226 -0.1713 
-0.0236 0.5527 
-O~0386 -0.3653 
0,0374 0.2207 
0.0394 -1.0743 
0.0104 -1.2463 
0.02B4 -0.2423 

-0,1026 -0,683 
-0.0216 1.3737 
0.0184 0.8177 
li. :}294 -(1.0643 

-0.0026 1.2397 
-(1.0736 0.9237 
-0,0886 -0.5043 
0.0414 (i.6107 

-0.0206 -0.7753 
-0.0516 0.8187 
-0.0366 -1.4293 
-0.0296 -0.8373 
-0.0006 0,0667 
-0.0756 u.~681 

-0.0226 -0.1093 
lf.ü724 -ü.5573 

-0.0586 0,7767 

0,0301 0,6528 

1,0283 4,0115 0,0315 0,0445 0,9659 

EP {Sij-Srlj 0,6870 2,8237 2,9608 ü,9694 3,7821 ü,0297 0,0420 0,9107 
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Tabela 20 - Estimativas dos coeficientes de correla~ão de 
Pearson (r) e de Spearman (rs) entre os 
valores observados e os valores estimados com 
base no modelo reduzido para o caráter teor de 
proteína (TP%). 

Médias 
Cruzamento------------------------------------------------

1x2 
1x3 
1x4 
1x5 
1x6 
1x7 
1x8 
2x3 
2x4 
2x5 
2x6 
2x7 
2x8 
3x4 
3x5 
3x6 
3x7 
3x8 
4x5 
4x6 
4x7 
4x8 
5x6 
5x7 
5x8 
6x7 
6x8 
7x8 

r =0.679 
rs=0.5670 

1- modelo 

2- modelo 

1 2 
observada estimada 

39.1 37.9 
37.7 38.3 
37.1 39.5 
40.1 40.7 
38.4 39.2 
38.7 38.5 
39.2 38.9 
36.4 36.5 
37.5 37.8 
37.5 38.9 
38.3 37.5 
36.7 36.7 
38.4 37.2 
39.1 38.1 
37.9 39.3 
37.9 37.8 
37.6 37.1 
38.1 37.5 
40.7 40.5 
39.5 39.1 
38.4 38.3 
37.3 38.8 
40.0 40.2 
40.9 39.5 
41.3 39.9 
37.3 38.0 
38.9 38.5 
38.8 37.7 

completo - (ü+g +g +s ) -
i j ij 

reduzido = (ü+g +g ) 
i j 
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Tabela 21 - Estimativas dos coeficientes de correla~ão de 
Pearson (r) e de Spearman (rs) entre os 
valores observados e os valores estimados com 
base no modelo reduzido para o caráter 
produQão de grãos (PG). 

Médias 
Cruzamento------------------------------------------------

1x2 
1x3 
1x4 
1x5 
1x6 
1x7 
1x8 
2x3 
2x4 
2x5 
2x6 
2x7 
2x8 
3x4 
3x5 
3x6 
3x7 
3x8 
4x5 
4x6 
4x7 
4x8 
5x6 
5x7 
5x8 
6x7 
6x8 
7x8 

r =0.8614 
rs=O.8538 

1- modelo 

2- modelo 

i 2 
observada estimada 

26.5 26.8 
32.0 29.2 
27.8 29.7 
28.4 27.4 
19.3 20.5 
24.6 21.5 
28.8 26.0 
34.8 32.9 
35.4 33.5 
33.1 31.2 
24.6 24.3 
24.9 25.3 
32.6 29.7 
32.8 35.8 
28.4 33.6 
27.2 26.6 
26.2 27.7 
31.6 32.1 
35.2 34.1 
22.6 27.2 
29.6 28.3 
30.8 32.6 
24.1 24.9 
27.6 25.9 
32.3 30.3 
22.7 19.1 
24.4 23.5 
22.7 24.4 

completo = {ú+g +g +s 
i j ij 

reduzido = (ú+g +g ) 
i j 
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Tabela 22 - Estimativas dos coeficientes de correla€ão de 
Pearson (r) e de Spearman (rs) entre os 
valores observados e os valores estimados com 
base no modelo reduzido para o caráter número 
de dias para o início florescimento (DF). 

Médias 
Cruzamento------------------------------------------------

i 2 

1x2 
1x3 
1x4 
1x5 
1x6 
1x7 
1x8 
2x3 
2x4 
2x5 
2x6 
2x7 
2x8 
3x4 
3x5 
3x6 
3x7 
3x8 
4x5 
4x6 
4x7 
4x8 
5x6 
5x7 
5x8 
6x7 
6x8 
7x8 

r =0.9502 
rs=0.8971 

observada 

54.2 
55.3 
56.0 
55.4 
55.0 
55.2 
60.8 
53.2 
54.1 
55.0 
52.8 
52.4 
59.3 
55.6 
53.2 
53.0 
53.9 
60.2 
56.3 
54.2 
54.1 
58.5 
52.2 
54.3 
58.8 
54.0 
58.9 
60.1 

1- modelo completo = (ü+g +g +s 
i j ij 

2- modelo reduzido = (ü+g +g ) 
i j 

estimada 

54.6 
55.4 
55.9 
55.4 
54.2 
55.4 
61.0 
53.7 
54.2 
53.6 
52.5 
53.6 
58.3 
55.0 
54.5 
53.3 
54.5 
60.1 
55.0 
53.9 
55.0 
60.6 
53.3 
54.2 
60.0 
53.3 
58.9 
60.0 
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Tabela 23 - Estimativas dos coeficientes de correla~ão de 
Pearson (r) e de Spearman (rs) entre os 
valores observados e os valores estimados com 
base no modelo reduzido para o caráter altura 
de planta no florescimento (AF). 

Médias 
Cruzamento------------------------------------------------

i 2 

1x2 
1x3 
1x4 
1x5 
1x6 
1x7 
1x8 
2x3 
2x4 
2x5 
2x6 
2x7 
2x8 
3x4 
3x5 
3x6 
3x7 
3x8 
4x5 
4x6 
4x7 
4x8 
5x6 
5x7 
5x8 
6x7 
6x8 
7x8 

r =0.8657 
rs=0.7477 

observada 

43.4 
42.6 
43.1 
49.0 
46.8 
47.2 
64.0 
45.6 
43.5 
46.6 
44.9 
44.0 
55.0 
44.3 
47.1 
47.9 
47.8 
52.1 
47.3 
42.2 
46.1 
52.8 
43.6 
50.4 
58.0 
43.3 
54.3 
51.4 

1- modelo completo = (li+g +g +s ) 
i j ij 

2- modelo reduzido = (li+g +g ) 
i j 

estimada 

45.6 
46.9 
45.8 
50.7 
46.2 
45.6 
56.7 
44.2 
43.0 
48.0 
43.5 
42.9 
54.6 
44.2 
49.3 
44.8 
44.3 
55.3 
48.2 
43.5 
43.1 
54.2 
48.5 
48.0 
59.1 
43.5 
54.6 
54.1 
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Tabela 24 - Estimativas dos coeficientes de correlaGão de 
Pearson (r) e de Spearman (rs) entre os 
valores observados e os valores estimados com 
base no modelo reduzido para o caráter número 
de dias para maturidade (DM). 

Médias 
Cruzamento------------------------------------------------

1x2 
1x3 
1x4 
1x5 
1x6 
1x7 
1x8 
2x3 
2x4 
2x5 
2x6 
2x7 
2x8 
3x4 
3x5 
3x6 
3x7 
3x8 
4x5 
4x6 
4x7 
4x8 
5x6 
5x7 
5x8 
6x7 
6x8 
7x8 

r =0.9309 
rs=0.9245 

1- modelo 

2- modelo 

1 2 
observada estimada 

155.2 156.0 
156.3 157.0 
156.4 156.9 
156.2 156.7 
152.1 151.8 
154.9 154.2 
158.3 158.3 
156.2 155.9 
155.7 155.7 
155.0 155.6 
150.2 151.3 
152.8 153.1 
157.8 157.3 
157.0 156.7 
156.1 156.5 
152.1 152.2 
154.0 154.1 
157.5 158.2 
158.2 156.5 
149.5 152.2 
155.1 154.0 
156.6 158.1 
150.8 152.0 
153.4 153.9 
156.5 157.9 
149.8 149.6 
155.0 153.7 
156.4 155.5 

completo = (u+g +g +s 
i j ij 

reduzido = (u+g +g ) 
i j 
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Tabela 25 - Estimativas dos coeficientes de correlae~o de 
Pearson (r) e de Spearman (rs) entre os 
valores observados e os valores estimados com 
base no modelo reduzido para o caráter altura 
de planta na maturidade (AM). 

Médias 
Cruzamento------------------------------------------------

1x2 
1x3 
1x4 
1x5 
lx6 
lx7 
1x8 
2x3 
2x4 
2x5 
2x6 
2x7 
2x8 
3x4 
3x5 
3x6 
3x7 
3x8 
4x5 
4x6 
4x7 
4x8 
5x6 
5x7 
5x8 
6x7 
6x8 
7x8 

r =0.9380 
rs=0.8779 

1- modelo 

2- modelo 

i 2 
observada estimada 

75.2 75.1 
61.9 64.5 
58.6 63.7 
62.0 67.1 
65.7 64.2 
84.4 78.9 
89.2 83.2 
75.3 74.8 
78.2 73.9 
83.7 77.4 
80.7 74.4 
85.6 89.1 
99.1 93.4 
60.8 63.3 
66.2 66.8 
67.4 63.8 
82.9 78.5 
78.0 82.8 
66.6 65.9 
59.2 62.9 
87.9 77.6 
80.5 82.0 
60.8 66.4 
87.4 81.1 
87.0 85.4 
80.6 78.1 
82.7 82.5 
97.1 97.2 

completo = (ü+g +g +s ) 
i j ij 

reduzido = (ü+g +g ) 
i j 
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Tabela 26 - Estimativas dos coeficientes de correla~ão de 
Pearson (r) e de Spearman (rs) entre os 
valores observados e os valores estimados com 
base no modelo reduzido para o caráter 
acamamento (AC). 

Médias 
Cruzamento------------------------------------------------

1x2 
1x3 
1x4 
1x5 
1x6 
1x7 
1x8 
2x3 
2x4 
2x5 
2x6 
2x7 
2x8 
3x4 
3x5 
3x6 
3x7 
3x8 
4x5 
4x6 
4x7 
4x8 
5x6 
5x7 
5x8 
6x7 
6x8 
7x8 

r =0.8675 
rs=0.8101 

1- modelo 

2- modelo 

i 2 
observada estimada 

1.42 1.42 
1.44 1.41 
1.41 1.42 
1.42 1.42 
1.45 1.47 
1.58 1.60 
1.50 1.54 
1.43 1.39 
1.44 1.40 
1. 41 1.40 
1.48 1.45 
1.48 1.58 
1.49 1.52 
1.41 1.39 
1.42 1.39 
1.44 1.44 
1.50 1. 57 
1.42 1.51 
1.44 1.40 
1.43 1.45 
1.53 1.58 
1.48 1.52 
1.42 1.45 
1.58 1.58 
1.44 1.52 
1.61 1.63 
1.64 1.57 
1.64 1. 70 

completo = (ü+g +g +s ) 
i j ij 

reduzido = (ü+g +g ) 
i j 
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Tabela 27 - Estimativas dos coeficientes de correlaQão de 
Pearson (r) e de Spearman (rs) entre os 
valores observados e os valores estimados com 
base no modelo reduzido para o caráter valor 
agronômico (VA). 

Médias 
Cruzamento------------------------------------------------

lx2 
1x3 
1x4 
1x5 
1x6 
1x7 
lx8 
2x3 
2x4 
2x5 
2x6 
2x7 
2x8 
3x4 
3x5 
3x6 
3x7 
3x8 
4x5 
4x6 
4x7 
4x8 
5x6 
5x7 
5x8 
6x7 
6x8 
7x8 

r =0.7637 
rs=0.7017 

1- modelo 

2- modelo 

1 2 
observada estimada 

1. 71 1. 72 
1. 77 1. 74 
1. 76 1. 73 
1. 76 1. 76 
1. 77 1. 76 
1. 75 1. 75 
1. 72 1. 71 
1. 76 1. 75 
1. 74 1. 74 
1. 74 1. 76 
1. 79 1. 77 
1. 76 1. 78 
1. 75 1. 71 
1. 73 1. 76 
1. 76 1. 78 
1.81 1. 79 
1. 75 1. 78 
1. 74 1. 73 
1. 76 1. 77 
1.80 1. 78 
1. 78 1. 77 
1. 72 1. 72 
1.80 1.80 
1. 79 1. 79 
1. 77 1. 75 
1.80 1.80 
1. 75 1. 75 
1. 71 1.74 

completo = (ú+g +g +s 
i j ij 

reduzido = (ü+g +g ) 
i j 
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Tabela 28 - Estimativas dos coeficientes de correla~ão de 
Pearson (r) e de Spearman (rs) entre os 
valores observados e os valores estimados com 
base no modelo reduzido para o caráter altura 
de inserção da primeira vagem (AI). 

Médias 
Cruzamento------------------------------------------------

1 2 

1x2 
1x3 
1x4 
1x5 
1x6 
1x7 
1x8 
2x3 
2x4 
2x5 
2x6 
2x7 
2x8 
3x4 
3x5 
3x6 
3x7 
3x8 
4x5 
4x6 
4x7 
4x8 
5x6 
5x7 
5x8 
6x7 
6x8 
7x8 

r =0.9374 
rs=0.9370 

observada 

16.2 
12.2 
14.3 
13.4 
11. O 
14.4 
15.3 
16.3 
16.5 
15.7 
13.9 
16.2 
20.0 
14.4 
12.9 
11.4 
13.8 
14.2 
15.1 
10.9 
15.1 
14.7 
10.2 
13.8 
16.1 
10.8 
12.2 
16.2 

1- modelo completo = (ü+g +g +s ) 
i j ij 

2- modelo reduzido = (ü+g +g ) 
i j 

estimada 

17.1 
13.1 
14.6 
13.9 
11.2 
13.8 
15.7 
16.1 
17.6 
16.9 
14.1 
16.9 
18.6 
13.6 
13.0 
10.2 
12.9 
14.7 
14.5 
11. 7 
14.3 
16.1 
11.0 
13.7 
15.5 
10.9 
12.8 
15.4 
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Tabela 29 - Estimativas dos coeficientes de correlaeão fenotipica (rF) 

entre nove caracteres de soja para o grupo de progê-

nies F2 baseado em média de sete repeticões. Piracicaba 

1 
Caracteres PG 

2 

SP. 1987/88. 

-DF AF 

TP -0,03 0,19 0,34 
PG -0,09 0,15 
DF 0,62** 
AF 
DM 
AM 
AI 

3 
VA 

DM AM 

0,05 0,02 
0,70** 0,03 
0,41* 0,24 
0,50** 0,59** 

0,23 

AI 

-0,07 
0,57** 
0,13 
0,34 
0,65** 
0,62** 

3 
VA 

0,08 
-0,32 
-0,42* 
-0,36 
-0,74** 
-0,30 
-0,62** 

3 
AC 

0,09 
-0,44* 

0,17 
0,29 

-0,12 
0,62** 

-0,03 

0,04 

1 - TP = teor de proteína, PG = produ~ão de grãos, DF = número de dias 

para o início do florescimento, AF = altura da planta no 

florescimento, DM = número de dias para maturidade, AF = altura da 

planta na maturidade, AI = altura de inserQão da primeira vagem, 

VA = valor agronômico e AC = acamamento. 

2 - Baseado em média de 4 repeticões. 

3 - Médias transformadas para V x + 1 
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Apendice Comparação dos valores médios mensais da temperatura média, máxima e minima, 

precipitação pluviométrica, umidade relativa e do fotoperioóo entre os períodos; 

Normal (1917-1975) e experimental (1984) em Piracicaba, São Paulo. 

Meses Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul 

Temp. do TMeó. 1988 24,6 23,0 20,2 

4r ( C\ Normal 21,2 17,0 16,7 

TMa);. 1988 32,4 30,3 28,6 26,4 

Normal 29,7 29,7 29,7 28,1 26,0 24,8 25,1 

TMin. 1988 20,0 18,1 14,0 7,1 

Normal 18,9 19,0 18,1 15,2 11,9 

1988 185 328 194 140 104 27 

Pluviométrica(mmi Normal 221 191 135 63 48 41 24 

ümidade 1988 73 78 70 75 60 

Relativa (7.) Normal 74 7b 75 71 72 67 

N = FotoperioGo (horas) 13,4 12,8 12,2 11,6 11,1 10,8 10,9 

FONTE: Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz· 

Departamento de Fisica e Metereologia 
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Apêndice 2 - DescriQão da metodologia de KJELDAHL utiliza-

da para determinaQão do teor de proteína 

(TP) e executada no Laboratório de Genética 

Fisiológica do Departamento de Genética da 

ESALQ/USP. 

a) Preparo da amostra: 

Selecionar o material (sementes de soja) a ser 

analisado; 

Triturar em moinho até que se obtenha uma amostragem bem 

homogêna. 

b) Digestão: Preparo do extrato 

Transferir 100mg de material vegetal para balão de 

KJELDAHL de 100ml. Adicionar mais ou menos 19 da mistura 

catalisadora (K SO + HgO - 10:1) e 2ml de H SO 
2 4 o 2 4 

concentrado. Digerir à temperatura de 70 C, até obter 

extrato claro. A digestão é considerada completa quando 

a amostra estiver totalmente clara e sem vestígios de 

fumaça. 

c) Destilação e titulaQão: 

Transferir o extrato para o destilador micro-KJELDAHL, 

lavando o frasco três a quatro vezes com água destilada. 

Colocar um frasco de Erlenmeyer de 125ml contendo 20ml 

de soluQão de ácido bórico a 2% com mistura de 

indicadores (12 gotas), na extremidade do tubo de 

refrigeraQão do destilador, mergulhando o final do tubo 

na soluQão. Juntar 20ml da soluQão de NaOH a 40-50% ao 
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extrato e proceder a destila~ão por quinze minutos. 

o volume do frasco de Erlenmeyer deverá ser de mais ou 

menos 50ml. 

Retirar o frasco de Erlenmeyer e titular a amônia com a 

solu~ão de H2 S04 de normalidade conhecida, até a cor 

passar de azul para rosa primitivo. Uma prova em branco 

deve ser levada conjuntamente com as amostras. 

Cálculos: 
o 

n eq x 14 = mg N 

N x V x 14 = mg N 

%N = n ácido x V gasto - V branco x 14 

%P = % N x 6,25. 
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Apêndice 3 - Relação dos tratamentos avaliados no experimen-

to, sua origem e respectivas notações utili-

zadas na dissertação. 

Tratamento Origem 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Cruzamentos 
Gaúcha x LA 4910-215 
Gaúcha x OC 79230 
Gaúcha x BR 80-8858 
Gaúcha x BR 80-14853 
Gaticha x FI 123439 
Gaúcha x FI 165896 
Gaúcha x PI 239235 
LA 4910-215 x OC 79230 
LA 4910-215 x BR 80-8858 
LA 4910-215 x BR 80-14853 
LA 4910-215 x PI 123439 
LA 4910-215 x PI 165896 
LA 4910-215 x PI 239235 
OC 79230 x BR 80-8858 
OC 79230 x BR 80-14853 
OC 79230 x PI 123439 
OC 79230 x PI 165896 
OC 79230 x PI 239235 
BR 80-8858 x BR 80-14853 
BR 80-8858 x PI 123439 
BR 80-8858 x PI 165896 
BR 80-8858 x PI 239235 
BR 80-8858 x PI 123439 
BR 80-8858 x PI 165896 
BR 80-8858 x PI 239235 
PI 123439 x PI 165896 
PI 123439 x PI 239235 
PI 165896 x PI 239235 
Pa~ental 
Gaucha 
La 4910-215 
OC-79230 
BR 80-8858 
BR 80-14853 
PI 123439 
FI 165896 
PI 239235 

Testemunha BR-80/14853 
Testemunha BR-80/14887 
Testemunha Biloxi 
Testemunha PI 230977 

(Alta proteina) 
(Alta proteína) 
(Alta proteína) 
(Baixa proteina) 

Notação 

1 x 2 
1 x 3 
1 x 4 
1 x 5 
1 x 6 
1 x 7 
1 x 8 
2 x 3 
2 x 4 
2 x 5 
2 x 6 
2 x 7 
2 x 8 
3 x 4 
3 x 5 
3 x 6 
3 x 7 
3 x 8 
4 x 5 
4 x 6 
4 x 7 
4 x 8 
5 x 6 
5 x 7 
5 x 8 
6 x 7 
6 x 8 
7 x 8 

Parent.al 1 
Parental 2 
Farental 3 
Parental 4 
Parental 5 
Farental 6 
Parental 7 
Parenta 1 8 
T1 
T2 
T3 
T4 

Padrões: IAC-Foscarin-31 (P ) e IAC-12 (P ) (alta produção). 
1 2 


