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A transgenia e a resistência/tolerância à ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) são dois 

tópicos atuais e relevantes no melhoramento genético da soja. Essa pesquisa objetivou 

caracterizar linhagens (F6:8) de soja convencional e transgênica (RR) quanto à 

resistência/tolerância à ferrugem. Foram avaliadas 100 linhagens (50 convencionais e 50 RR) 

oriundas de dois dialelos parciais 5x2, ambos com cinco genitores de alta produtividade de óleo 

(USP-70.108, USP-70.010, USP-70.113, USP-70.007 e USP-70.042) em cruzamentos com: (1) 

duas cultivares elites convencionais (BRS 133 e Conquista); (2) suas versões essencialmente 

derivadas transgênicas (BRS 245 RR e BRS Valiosa RR). Os experimentos foram conduzidos 

em dois locais e envolveram: a) dois manejos com herbicidas (convencionais para soja 

convencional e glifosato para soja RR); b) dois manejos de fungicidas, sendo um com aplicações 

sucessivas de Opera
®
 e PrioriXtra

®
 (O&P, para controle da ferrugem e das doenças de fim de 

ciclo, DFC) e outro com aplicações de Derosal
®
 para controle apenas das DFC. Os genitores 

foram avaliados em experimentos anexos. As repetições de todos os experimentos incluíram 

testemunhas comuns. A tolerância de cada linhagem foi estimada pela taxa de reação à ferrugem 

sobre a produtividade de grãos (TRF-PG, em % e módulo), calculada pela diferença entre médias 

ajustadas de produtividade de grãos (PG, em kg.ha
-1

) dos dois manejos com fungicidas; 

estimativa de TRF-PG próxima de zero indicou tolerância, enquanto TRF-PG ≥ 13% (média das 

testemunhas) caracterizou sensibilidade. A resistência foi avaliada por meio da severidade da 

ferrugem no experimento Derosal, estimada pela porcentagem de área foliar afetada (AF, 

avaliada em escala de notas e posteriormente convertida em %); AF menor que 3,61% (média 

das testemunhas) indicou resistência, enquanto AF ≥ 3,61% caracterizou suscetibilidade. Os 

resultados indicaram que nas duas tecnologias (convencional e RR) foram encontradas 

respectivamente 28% e 34% de linhagens tolerantes e 52% e 66% de linhagens resistentes. Os 

principais destaques envolveram quatro linhagens convencionais (L-67 = USP-70.007 x 

Conquista, L-68 = USP-70.007 x Conquista, L-75 = USP-70.042 x Conquista e L-96 = USP-

70.042 x BRS 133) e quatro linhagens transgênicas (L-03 = USP-70.108 x BRS Valiosa RR, L-

05 = USP-70.108 x BRS Valiosa RR, L-14 = USP-70.010 x BRS Valiosa RR e L-20 = USP-

70.007 x Valiosa RR) classificadas como resistentes, tolerantes e produtivas (2,3 a 28,1% mais 

produtivas que a média dos genitores). Concluiu-se que: a) o número de linhagens resistentes foi 

aproximadamente o dobro do número de linhagens tolerantes nas duas tecnologias; b) a 

tecnologia RR mostrou tendências de ser mais eficiente do que a convencional para resistência e 

tolerância, principalmente para resistência; c) a média de PG foi 8,79% maior na tecnologia 

convencional; d) nas duas tecnologias foram obtidas linhagens promissoras para resistência, 

tolerância e produtividade de grãos. 
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