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O uso da variabilidade existente em uma população heterogênea é uma estratégia de 

melhoramento que explora a variabilidade gerada pelo processo adaptativo. Uma vez 

identificado indivíduos contrastantes, a exploração desta variabilidade possibilita a seleção de 

linhas puras, com desempenho superior. O objetivo do trabalho foi identificar genótipos 

superiores em uma população da cultivar BRS FAVORITA RR que foi submetida a 10 ciclos de 

autofecundação. Foram selecionadas 255 plantas, as quais foram trilhadas manualmente e cada 

planta foi estabelecida como uma linhagem para o plantio e avaliação na safra 2014/2015. Como 

testemunha foi utilizada semente genética da cultivar BRS FAVORITA RR, totalizando 256 

linhagens. O experimento foi plantado em Lavras com delineamento em látice simples 16 x 16. 

O manejo foi aquele recomendado para a cultura da soja. Cada parcela consistiu em uma linha de 

3 metros espaçada por 0,5 m. Avaliou-se a produtividade de grãos em kg/ha e ciclo de cultivo 

(plantio a colheita). Houve diferença significativa entre as linhagens para produtividade e para 

ciclo de cultivo. Considerando a seleção das 25 linhagens superiores a média da população de 

seleção foi de 4408 kg/ha enquanto a média geral de 3509 kg/ha, conferindo um ganho de 

seleção de 10,12%.  Considerando o ciclo de cultivo, as linhagens apresentaram valores que 

variaram de 157 a 177 dias. A seleção de variantes numa população da cultivar BRS 

FAVORITA RR foi satisfatória para o incremento de produtividade nas condições de Lavras, 

MG. Da mesma forma, foi possível detectar variabilidade para ciclo de cultivo. Tais resultados 

nos dão evidencias da possibilidade de desenvolvimento de novas cultivares a partir da 

exploração da variabilidade local existente.  
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