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Com o início da fase reprodutiva da soja, surgem os percevejos sugadores de vagens e sementes 

que causam danos desde a formação das vagens até o final do enchimento dos grãos. Por se 

alimentarem diretamente dos grãos, os percevejos são responsáveis por perdas significativas de 

rendimento, qualidade e potencial germinativo da semente, além de dificultarem a colheita 

mecânica. Uma forma de aumentar a possibilidade de êxito nos programas de melhoramento 

refere-se a seleção simultânea de um conjunto de caracteres de importância econômica. O PSB 

(peso de sementes boas) é um caráter que apresenta potencial para a seleção de genótipos 

resistentes e altamente produtivos. Como objetivo deste trabalho buscou-se comparar diferentes 

critérios de seleção com base em seus ganhos estimados, para resistência ao complexo de 

percevejos e produtividade de grãos. A população F2:3, derivada do cruzamento entre a IAC-100 

e a PI-306712 (Tanzânia), foi avaliada num experimento em Anhumas-SP, no ano agrícola 

2013/14, em alfa-látice 18x9, com três repetições. Foram avaliados caracteres agronômicos 

(número de dias para o florescimento, NDF; número de dias para a maturidade, NDM; 

acamamento, AC; valor agronômico, VA; e produtividade de grãos, PG) e de resistência 

(período de enchimento de grãos, PEG; retenção foliar, RF; peso de sementes boas, PSB; e peso 

de cem sementes, PCS). A população de insetos foi monitorada pelo pano de batida. Foi possível 

verificar um aumento de percevejos no período de enchimento de grãos (com população máxima 

de 3 percevejos no estágio R8). Para comparação, foram utilizados a seleção direta sobre PSB e 

PG; os índices de “ranks” e o multiplicativo sobre três arranjos de caracteres, sendo (I) PSB e 

PG; (II) todos os caracteres de resistência; e (III) todos os caracteres de resistência e PG. O teste 

F foi significativo para todos os caracteres avaliados, evidenciando a existência de variabilidade 

entre as progênies. A seleção direta em PSB ou em PG aumenta o PCS e PEG. Estes dois 

caracteres são considerados mecanismos de pseudo-resistência, portanto seria interessante a sua 

diminuição. Os índices de seleção por “ranks” e o multiplicativo no arranjo (I) apresentam o 

mesmo comportamento, com ganho total mais elevado do que as seleções diretas. Já no arranjo 

(II), selecionam plantas com menor PEG, mas com menores ganhos totais. Porém, se utilizarmos 

arranjo (III), pode-se obter ganhos totais mais favoráveis. Observa-se também que o índice se 

seleção por “ranks”, nos arranjos (II) e (III), selecionam plantas com maior APM. Além disso, 

neste mesmo índice no arranjo (III), também seleciona plantas com maior AC. Isto é esperado, 

pois plantas maiores tendem ao acamamento. Com isso, conclui-se que o método mais indicado 

para a seleção de soja resistentes ao complexo de percevejos e altamente produtivas é o 

multiplicativo no arranjo (III). 
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