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Apesar da disponibilidade de trabalhos com mapeamento de QTLs para resistência aos 

nematoides de galhas, a utilização de seleção assistida por marcadores moleculares para esta 

característica não é eficiente nos programas de melhoramento da soja. Recentemente, métodos 

baseados em desequilíbrio de ligação, associados a indivíduos não aparentados têm sido 

recomendados como ferramentas para produzir estimativas refinadas de localização de genes. 

Este trabalho teve como objetivo identificar marcadores moleculares SNPs associados à QTLs de 

resistência à Meloidogyne incognita em soja utilizando a análise de associação genômica, para 

estabelecer um programa de seleção assistida. Foram utilizadas 168 cultivares de soja, 

submetidas à avaliação de resistência ao nematoide de galhas M. incognita e genotipadas com 6 

mil marcadores SNPs. A estrutura da população foi analisada e determinada utilizando o 

software Structure. Para associação entre dados fenotípicos e moleculares, foi utilizado o 

software Tassel versão 5.0, com modelo linear misto (MLM) usando matriz Q e o coeficiente de 

Kinship (matriz K). Os marcadores testados e dados de subpopulação (matriz Q) foram 

considerados como fatores de efeito fixo, enquanto matriz Kinship foi considerada como um 

fator de efeito aleatório. Para confirmar a significância das associações, a correção foi aplicada 

usando método FDR. Foram identificados QTLs associados à resistência a M. incognita em soja, 

em cinco cromossomos (10, 15, 16, 17 e 19), sendo o de maior efeito localizado no cromossomo 

10. A eficácia de seleção pelos marcadores identificados foi confirmada pelo teste de x
2
 por 

tabelas de contingência, no programa Genes. O marcador localizado no cromossomo 10 foi 

validado e está fortemente associado ao QTL de resistência à M. incognita. Ele apresentou 87% 

de eficiência na seleção em conjunto com a avaliação fenotípica. Os resultados obtidos neste 

trabalho indicam que o QTL identificado no cromossomo 10 é o gene Rmi1 relatado na literatura 

e quase todas as cultivares resistentes neste trabalho apresentam este gene. Os marcadores 

associados identificados podem ser utilizados para estabelecer um eficiente programa de seleção 

assistida para resistência da soja ao nematoide M. incognita. 
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