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O melhoramento genético de soja é responsável por 24% do crescimento da produtividade de 

grãos (PG). Atualmente, além da PG a precocidade também é valorizada no cultivo da soja, 

principalmente para atender aos sistemas de rotação/sucessão com cultivos de outono/inverno e 

nas renovações de canaviais. Esta pesquisa objetivou identificar cruzamentos promissores para 

PG e precocidade (menor ciclo) por meio da avaliação da heterose e da heterobeltiose. Foi 

avaliado um dialelo completo sem recíprocos envolvendo dez genitores precoces (1=USP223-

4201-09, 2=USP223-2113-09, 3=IAC17, 4=FT-Cometa, 5=CD216, 6=FT81-2706, 7=CB07-958-

B, 8=BMX-Potência-RR, 9=AS7307-RR e 10=TMG4011-RR) e os 45 cruzamentos F1 entre 

eles. Em 2012/2013, foram conduzidos experimentos em Piracicaba (ESALQ-sede), em 

delineamento de blocos ao acaso, sendo cada parcela experimental representada por uma cova 

com uma planta espaçada 0,80m x 0,80m. Os resultados indicaram que para PG (gramas por 

planta) foram detectados efeitos significativos (P = 0,01) entre cruzamentos, genitores e do 

contraste entre eles; a PG oscilou de 21 a 195 g/planta entre os cruzamentos e de 60 a 143 

g/planta entre os genitores; os cruzamentos mostraram superioridade média de 29,8% em PG 

sobre os genitores.  Para PG, a heterose média foi 28,2% (-79% a 143%) e foram estimadas 

heterose (h) e heterobeltiose (hb) positivas respectivamente em 30 (67%) e 24 (53%) 

cruzamentos, com os seguintes destaques: 6x9 = FT81-2706 x AS7307-RR (h=143% e 

hb=118%); 4x6 = FT-Cometa x FT81-2706 (h=121% e hb=68%); 7x9 = CB07-958-B x AS7307-

RR (h=105% e hb=94%); 2x9 = USP223-2113-09 x AS7307-RR (h=98% e hb=94%); 8x10 = 

BMX-Potência-RR  x TMG4011-RR (h=88% e hb=45%); 7x8 = CB07-958-B x BMX-Potência-

RR (h=78% e hb=35%) e 2x4 = USP223-2113-09 x FT-Cometa (h=71% e hb=43%). Os ciclos 

médios foram semelhantes para cruzamentos (125 dias) e genitores (123 dias); os cruzamentos 

variaram de 111 dias (1x9 = USP-233-4201-09 x AS7307-RR) a 138 dias (1x5 = USP-233-4201-

09 x CD216), enquanto que os genitores variaram de 115 dias (7 = CB07-958-B) a 128 dias (9 = 

AS7307-RR). Para ciclo, a heterose média foi 1,61% (-10 a 11%) e foram estimadas heteroses e 

heterobeltioses negativas (maior precocidade) respectivamente em 18 (40%) e 6 (13%) 

cruzamentos, com os seguintes destaques em precocidade: 1x9 = USP-233-4201-09 x AS7307-

RR (h= -13 dias ou -10%, hb= -10 dias ou -8%) e 4x9 = FT-Cometa x AS7307-RR (h=hb = -5 

dias ou -4%). Concluiu-se que: a) heterose e heterobeltiose foram muito superiores para PG do 

que para ciclo; b) vários cruzamentos apresentaram desempenhos promissores em PG e 

precocidade; c) sendo as magnitudes da heterose diretamente consequências das distâncias 

genéticas entre os genitores, a associação da heterose (F1) com a depressão por endogamia e com 

a variabilidade genética na geração F2, poderá ser útil para a prática de seleção nas gerações 

futuras.  
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