
COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE MELHORAMENTO EM 

POPULAÇÕES SEGREGANTES DE SOJA PORTADORAS DO GENE RR 
Fabiana Mota da Silva

1
; Elise de Matos Pereira

1
; Bruno Henrique Pedroso Val

1
; Melina Zacarelli 

Pirotta
2
; Wallace de Sousa Leite

2
; Antonio Orlando Di Mauro

3
; Sandra Helena Unêda-Trevisoli

4
 

 
1
 Doutorando em Agronomia (Genética e Melhoramento de Plantas), FCAV-UNESP, 

Jaboticabal-SP-Brasil. E-mail: motaagro@hotmail.com. 
2
Mestrando em Agronomia (Genética e 

Melhoramento de Plantas), FCAV-UNESP, Jaboticabal-SP-Brasil. 
3 
Professor Titular do 

Departamento de Produção Vegetal, FCAV-UNESP, Jaboticabal-SP-Brasil. 
4 

Professor 

Assistente Doutor do Departamento de Produção Vegetal, FCAV-UNESP, Jaboticabal-SP-

Brasil. 

 

A soja é uma cultura de grande importância econômica, devido ao fato de ser a oleaginosa mais 

consumida no mundo. O progresso genético e o sucesso dos programas de melhoramento 

dependem dos procedimentos de seleção e dos métodos de melhoramento adotados para a 

condução das populações segregantes. Ao longo do tempo, vários métodos surgiram em virtude 

das desvantagens e ou limitações apresentadas pelos métodos presentes, cabendo ao melhorista 

escolher o melhor e com isso obter o maior ganho genético em um menor período de tempo e 

com baixos custos. O uso da genética quantitativa permite predizer o ganho genético em cada 

geração de acordo com a estratégia de seleção escolhida. Devido ao fato de ter poucas 

informações comprovando a eficiência do método bulk com seleção em F3, bulkF3, na cultura da 

soja, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a eficiência do método bulk com seleção em 

F3, em relação ao método tradicional bulk, para características de interesse agronômico no 

melhoramento genético da soja, visando comparar qual estratégia de condução é mais eficiente 

em termos de ganho genético. Para a realização do trabalho foram utilizadas 20 populações 

segregantes, conduzidas por dois métodos, bulk e o bulk com seleção (bulkF3), as quais 

originaram as respectivas famílias nas gerações F3, F4 e F5.  Foram selecionadas as 60 melhores 

famílias de cada método, de acordo com a performance média agronômica. Foram avaliados os 

seguintes caracteres agronômicos: altura da inserção da primeira vagem (AIV), altura da planta 

na maturidade (APM), número de ramos (NR), número de vagens por planta (NV), peso de cem 

sementes (PCS) e produção de grãos (PROD). Para efeito de comparação dos métodos, foram 

utilizadas as estimativas de ganho genético e predição dos valores genotípico, calculados pelos 

modelos mistos REML e BLUP. De maneira geral, o método bulkF3 apresentou maior ganho 

genético para as características PROD, AIV, APM, NR e NV. O método bulkF3 proporcionou 

aumento de 22,93%, em termos de ganhos percentuais, para a característica produção de grãos, 

quando comparado ao bulk, indicando que este método produziu famílias mais produtivas e, 

consequentemente, maiores ganhos percentuais 13,05% e 16,77% para o número de vagens e 

número de ramos. No final do processo seletivo, a população 4 proporcionou o maior número de 

famílias produtivas em ambos os métodos. O método bulkF3 mostrou-se uma estratégia de 

condução eficiente para o melhoramento genético de soja, quando comparado com o método 

bulk tradicional.   
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