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A soja (Glycine max) assume grande importância econômica e alimentar no cenário mundial. 

Estimativas mostram que a produção agrícola global precisa dobrar até 2050 para que haja 

suprimento suficiente de alimentos e este aumento deve ocorrer, principalmente, através do 

aumento da produtividade. Um dos grandes desafios na cultura da soja refere-se aos danos 

causados pelos percevejos sugadores, que se alimentam principalmente das vagens, afetando de 

forma irreversível a qualidade dos grãos. No Brasil, são predominantes três espécies, que 

compõem o denominado complexo de percevejos: percevejo-verde-pequeno (Piezodorus 

guildinii), percevejo-verde (Nezara viridula) e o percevejo-marrom (Euschistus heros). 

Considerando-se que intensivas aplicações de inseticidas têm sido utilizadas sem resultado 

eficiente e com malefícios ao meio ambiente, o desenvolvimento de cultivares de soja resistentes 

ao complexo de percevejos constitui-se em solução econômica e ambientalmente viável. O 

objetivo deste trabalho foi identificar linhagens de soja com resistência ao complexo de 

percevejos e elevado potencial produtivo. Para isso, uma população F8 de linhagens endogâmicas 

recombinantes (LERs) com alelos de resistência ao complexo de percevejos, obtidas pelo 

cruzamento de IAC-100 (resistente) com CD-215 (suscetível), foram avaliadas em dois 

experimentos delineados em alfa-látice, com três repetições, em Piracicaba-SP, nas safras 

2012/13 (248 linhagens e genitores) e 2013/14 (248 linhagens, três testemunhas e genitores). Os 

caracteres avaliados foram: número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na 

maturidade (APM), período de granação (PEG), acamamento (AC), valor agronômico (VA), 

produtividade de grãos (PG), peso de cem sementes (PCS), retenção foliar (RF) e peso de 

sementes boas (PSB). Os componentes de variância foram estimados pelo método Máxima 

Verossimilhança Restrita (REML) e foram usados na estimação dos parâmetros genéticos de 

herdabilidade (    e ganho de seleção (GS). A seleção foi efetuada através do PSB com base na 

safra 2012/13, assumindo-se valor mínimo de 2908,26 kg ha
-1 

(máximo aceitável de perdas de 

20% em relação ao valor mínimo de PG, 3635,32 kg ha
-1

, que é 15% maior que a média dos 

genótipos para esse caráter). A população de insetos foi monitorada por pano de batida. Foi 

possível verificar um aumento de percevejos na fase de granação, sendo que a densidade 

populacional foi mais alta na safra 2012/13. As estimativas dos componentes de variância 

mostraram elevada influência da interação genótipo x ambiente sobre os caracteres PG e PSB, 

que tiveram as menores estimativas de herdabilidade (23 e 34%, respectivamente). O ganho de 

seleção estimado a partir das médias preditas para PG e PSB foi de 665,4 e 482,4 kg ha
-1

, 

respectivamente, na safra 2012/13, ou seja, a seleção empregada proporcionou a identificação 

dos genótipos mais produtivos e com resistência ao complexo de percevejos. Assim, a partir 

desta população selecionada de LERs, podem ser extraídas linhagens com potencial de se 

tornarem novas cultivares. 
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