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Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos, tais como herdabilidade e ganhos esperados 

com seleção, têm importância estratégica em programas de melhoramento genético. Para se obter 

tais estimativas, são utilizados experimentos ou redes de ensaios, que possibilitam a seleção e 

condução de populações. Em ensaios preliminares de primeiro ano é comum a implantação de 

experimentos sem o uso de repetições, o que pode impactar a acurácia do experimento. O 

presente trabalho teve como objetivo quantificar o ganho de seleção de genótipos de soja em 

Ensaio Preliminar de Primeiro Ano. Além disso, procurou-se avaliar a precisão do experimento 

considerando o uso de testemunhas intercaladas em ensaio sem repetição. O ensaio foi instalado 

na estação experimental da Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba (COOPADAP) em Rio 

Paranaíba – MG, na safra 2013/14. Foram semeadas 160 progênies de soja F5:6 derivadas de 

cruzamentos múltiplos. As parcelas foram compostas de quatro fileiras de 5 x 0,5 m. Para 

quantificação da variação ambiental, foram utilizadas testemunhas intercaladas ao experimento. 

Foram medidos os caracteres produtividade (kg/parcela), grau de acamamento e resistência à 

oídio. A análise de variância indicou serem significativos as variâncias genéticas de testemunhas 

e progênies, para os caracteres produtividade e acamamento. Para a resistência à oídio, a análise 

de variância demonstrou não haver diferença significativa entre progênies. Além disso, foi 

detectado alto coeficiente de variação experimental. Para produtividade, foram detectados 

valores altos para a herdabilidade de testemunhas (98,82%) e famílias (90,13%). Os valores da 

relação CVg/CVe foram superiores à unidade indicando que grande parte da variabilidade 

observada é de origem genética, garantindo eficiência na seleção para produtividade. Para 

acamamento foi detectada herdabilidade de 97% e relação CVg/CVe de 6,31. O desempenho 

médio das famílias selecionadas para produtividade (1,66 kg/parcela), considerando uma 

intensidade de seleção de 30% foi superior ao desempenho das testemunhas (1,53 kg/parcela), 

que resultou em um ganho de seleção predito de 14%. Os ganhos indiretos de seleção resultaram 

em um aumento da resistência ao acamamento de 15%. Dez linhagens apresentaram média 

superior à testemunha de melhor desempenho. Verificou-se neste estudo que a precisão 

experimental entre testemunhas e famílias foi alta. As relações CVg/CVe apresentadas para 

testemunhas e tratamentos não-regulares indicaram que é possível conduzir ensaios sem 

repetição, ainda que com alta precisão. Como resultado, os ganhos seletivos obtidos foram altos. 

Por se tratar de experimento em fase intermediária do processo seletivo, os genótipos 

selecionados devem ser submetidos aos ensaios posteriores com número de repetições adequado 

e testados em vários ambientes, para a quantificação e estudo dos efeitos da interação genótipo x 

ambiente. 
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