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Os percevejos são importantes insetos-praga na cultura da soja, causando prejuízos tanto na 

produtividade quanto na qualidade dos grãos e sementes. Diante disso, o desenvolvimento de 

cultivares resistentes aos percevejos sugadores é de fundamental importância. Assim, esse 

trabalho teve como objetivos quantificar parâmetros agronômicos e de resistência ao complexo 

de percevejos e identificar genótipos com desempenho superior. A população em estudo é a 

geração F5 oriunda do cruzamento entre IAC 100 (resistente) e CD 215 (suscetível), com 502 

progênies além das seis testemunhas: JAB 00-05-6/763D, Conquista, BMX Potência, Vmax, 

LQ1402 e LQ1519, e os genitores IAC 100 e CD 215. O experimento foi realizado no ano 

agrícola 2013/2014 na estação experimental de Anhumas do Departamento de Genética da 

ESALQ/USP, sendo utilizado o delineamento alfa-látice 10 x 51 com três repetições, sendo a 

área da parcela útil de 2,5m². Foram avaliadas características agronômicas e de resistência ao 

complexo dos percevejos. As agronômicas foram: número de dias para a maturidade (NDM em 

escala de nota variando de 1 a 5), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento 

(AC em escala de nota variando de 1 a 5), valor agronômico (VA em escala de nota variando de 

1 a 5), e produtividade de grãos (PG em kg parcela
-1

). Já as características associadas à 

resistência foram: período de enchimento de grãos (PEG em dias), retenção foliar (RF em escala 

de nota variando de 1 a 5), peso de sementes boas (PSB em kg parcela
-1

) e o peso de cem 

sementes (PCS em g). O índice de seleção escolhido foi o multiplicativo, dado por: (PG – 

K1)(PSB – K2), sendo K1 o menor valor selecionável para produtividade de grãos (PG) de 1,20 

kg ∙ parcela
-1

 e K2 para o peso de sementes boas (PSB) de 0,96 kg ∙ parcela
-1

. Com base na 

análise de variância verificou-se que existe variabilidade genética na população. Ainda, foram 

obtidos a herdabilidade (  ) e o ganho de seleção, sendo que as estimativas de herdabilidade 

foram elevadas para NDM, APM e PCS, logo a seleção para estes caracteres foi favorecida. Para 

PG e PSB, a média das linhagens selecionadas foi superior às das testemunhas utilizadas no 

experimento, isso demonstra o potencial que esta população tem para a seleção de linhagens 

elites de soja. Além disso, o índice de seleção multiplicativo empregado foi eficiente, 

proporcionando a identificação de genótipos que agreguem alto desempenho produtivo e 

resistência ao complexo de percevejos. Por fim, houve um ganho de seleção de 0,07 kg ·  

parcela
-1 ou 280 kg · ha

-1
  para os caracteres produtividade de grãos (PG) e peso de sementes 

boas (PSB).
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