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A produtividade de grãos é um caráter de natureza complexa e resultante da expressão e 

associação de diferentes fatores. O conhecimento do grau dessa associação por meio de estudos 

de correlações possibilita identificar caracteres que podem ser utilizados em processos de seleção 

indireta, visando ganhos de produtividade. Por meio do presente estudo, objetivou-se identificar 

caracteres direta e indiretamente correlacionados com a produtividade de grãos em genótipos de 

soja, com fins de seleção de genótipos superiores de forma a maximizar o ganho para o conjunto 

de caracteres avaliados. O experimento foi instalado no delineamento de blocos ao acaso com 

três repetições. Cada parcela experimental consistiu de quatro linhas de 5 m de comprimento, 

espaçadas de 0,5 m entre si, sendo considerada como área útil as duas linhas centrais, 

desprezando-se 0,5 m de cada extremidade. Foram semeadas 23 linhagens pertencentes ao 

programa de melhoramento genético de soja da FCAV/UNESP, Câmpus de Jaboticabal. A 

caracterização fenotípica foi realizada por meio da avaliação dos seguintes caracteres 

agromorfológicos: altura de inserção da primeira vagem (AIV), altura de planta na maturidade 

(APM), número de dias para maturidade (NDM), acamamento (AC), valor agronômico (VA), 

número de ramos (NR), número de vagens (NV), peso de cem sementes (PCS), teor de óleo (TO) 

e produtividade de grãos (PG). Com o intuito de identificar e quantificar os efeitos diretos e 

indiretos que outros caracteres apresentam sobre a variável produtividade de grãos, foi realizado 

um desdobramento dos coeficientes de correlação genotípico pela análise de trilha com uma 

cadeia. O índice de seleção aplicado foi o baseado na soma de “ranks” de Mulamba e Mock. O 

coeficiente de determinação revelou que 63,03% da produtividade de grãos é explicada pelo 

efeito das variáveis analisadas com base na matriz de correlação genotípica. Foi possível 

identificar que os caracteres APM e NDM estão diretamente correlacionados com PG e que a 

seleção sobre os mesmos é efetiva. Com relação à análise de ganhos genéticos, o índice baseado 

na soma de “ranks” de Mulamba e Mock, possibilitou um ganho total de 111,80% distribuído 

para os dez caracteres, sendo o maior ganho para PG (32,15%), seguido de TO e AIV com 

19,40% e 15,06% respectivamente. O caráter NDM foi o que apresentou o menor ganho, sendo 

de apenas 0,65%. O índice de Mulamba e Mock detectou linhagens superiores, destacando as 

linhagens 10,15,17 e 20. 

 

Palavras-chave: Ganho com a seleção; Análise de Trilha; Mulamba e Mock; Glycine max. 

 

Apoio financeiro: CAPES. 


