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Os programas de melhoramento genético da soja possui entre os objetivos principais a obtenção 

de genótipos resistentes às pragas e doenças aliados à elevada produtividade, os quais podem ser 

alcançados por meio dos processos de seleção. Para o sucesso do programa, a seleção deve recair 

sobre causas genéticas. Mediante o exposto, o presente trabalho teve como objetivo a seleção de 

genótipos superiores de soja por meio de valores genotípicos obtidos a partir de análise de 

BLUP. O ensaio foi conduzido no ano agrícola 2012/13, na área experimental da FCAV-

UNESP, Jaboticabal, SP, onde os tratos culturais seguiram as recomendações para a cultura da 

soja. Foram avaliadas 386 progênies na geração F5, obtidas a partir de sete cruzamentos 

biparentais. O delineamento experimental utilizado foi de blocos aumentados com duas 

testemunhas intercalares (CD216 e Conquista) onde cada parcela foi constituída por uma linha 

de 5 m de comprimento com espaçamento de 0,5 m entre linhas. Os genótipos foram semeados 

com densidade de plantio de 20 sementes por metro linear para obtenção de estande final de 12 a 

15 plantas por metro linear. Cada linha foi considerada como área útil, sendo excluídos 0,5 m de 

cada extremidade. Foram avaliados os caracteres agronômicos acamamento (Ac), valor 

agronômico (VA), teor de óleo (TO) e produtividade de grãos (PG). Para a estimação dos 

parâmetros genéticos e predição do valor genético foi utilizado a metodologia de modelos mistos 

("restricted maximum likelihood"/"best linear unbiased prediction", REML/BLUP). Foram 

selecionados os 50 genótipos de melhor desempenho baseado nas médias ajustadas, onde o 

primeiro critério utilizado foi o caráter PG, sendo posteriormente excluídos os genótipos com 

valor de Ac acima de 2,0 (escala de 1 a 5, sendo nota 1 para planta ereta), valor agronômico 

inferior a 3,0 (escala de 1 a 5, sendo escala 5 planta excelente) e TO com valor menor que 20%. 

De acordo com os resultados observados, foi possível selecionar genótipos com bons atributos 

agronômicos que irão compor gerações futuras no delineamento de blocos casualizados. A 

análise de BLUP foi eficiente na estimação dos valores genotípicos, sendo indicada para o 

processo seletivo em linhagens segregantes de soja. 
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