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A soja está entre as espécies anuais com as maiores áreas cultivadas no mundo e no Brasil, de 

maneira que se tornam relevantes os esforços para aumentar a sua produtividade de grãos (PG). 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a PG de 64 cruzamentos biparentais (F2) de um dialelo 

parcial 8 x 8. Os 16 genitores compreenderam linhagens experimentais desenvolvidas pelo Setor 

de Genética Aplicada às Espécies Autógamas/LGN/ESALQ/USP e foram divididos em dois 

grupos: Grupo 1, formado por oito genitores (1 a 8) com alta PG, resistência a doenças (ênfase 

em resistência ao cancro da haste e ao nematoide de cisto) e alto teor de óleo; Grupo 2, 

constituído por outros oito genitores (9 a 16) com tolerância à ferrugem asiática. Em 2012/2013, 

dois experimentos foram conduzidos na ESALQ, em Piracicaba: o primeiro incluiu os 64 

cruzamentos (geração F2) delineados em blocos ao acaso, com dez repetições organizadas em 

dois conjuntos experimentais com três testemunhas comuns (CB 07-958-B, BRS 133, IAC-100); 

o segundo experimento envolveu os 16 genitores delineados em blocos ao acaso, com quatro 

repetições e as três testemunhas comuns. No estádio R8, cada parcela foi avaliada para caracteres 

agronômicos e os dados foram analisados com o auxílio do programa computacional R. Os 

resultados indicaram boa precisão experimental (CV=19,2%), superioridade média de 7,9% da 

PG dos cruzamentos sobre os genitores e diferenças significativas entre as médias dos 

cruzamentos. Os genitores que apresentaram as melhores capacidades médias de combinação 

(CMC, média de oito cruzamentos entre um dado genitor e os oito genitores do outro grupo), ou 

seja, estimativas de CMC superiores à média geral do dialelo, foram USP02-16.122 (2), USP04-

17.027 (4), USP04-17.039 (5), USP231-4124-04 (6), USP04-17.011 (10), USP231-2228-01 (11), 

USP231-2224-12 (13), USP231-2222-12 (16); estes oito genitores devem possuir maiores 

quantidades de genes favoráveis e com complementações genéticas apropriadas. Onze (17%) 

cruzamentos destacaram-se com PG>5.000kg.ha
-1

,
 
provavelmente superiores em capacidade 

específica de combinação (CEC); os quatro cruzamentos com as maiores médias de PG foram:  

4x13(USP04-17.027 x USP231-2224-12 = 6.060kg.ha
-1

), 8x11(USP231-4112-01 x USP231-

2228-01 = 5.691kg.ha
-1

), 5x10 (USP04-17.039 x USP04-17.011 = 5.555kg.ha
-1

) e 2 x16 

(USP02-16.122 x USP231-2222-12 = 5.537 kg.ha
-1

). A variância fenotípica entre plantas dentro 

de cruzamentos oscilou de 92,8 a 375,3 (g.planta
-1

)
2
 e 52 cruzamentos (81%) mostraram 

variância dentro maior que a variância ambiental [125,3 (g.planta
-1

)
2
]. Concluiu-se que o 

dialelo(F2) representou ganho inicial de 7,9% para PG, em relação à média dos genitores; houve 

forte associação entre CMC e CEC para os destaques reportados; ganhos adicionais em PG 

poderão ser obtidos com a prática de seleção entre e dentro de cruzamentos; este cenário 

favorece a realização de pesquisas para outros caracteres (p.ex. reação das plantas à ferrugem 

asiática), a partir da geração F3. 
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