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A soja é uma cultura com importância mundial, sendo uma importante fonte de proteína, além de 

ser utilizada na fabricação de biodiesel e plásticos. Atualmente, a produção mundial corresponde 

a 315 milhões de toneladas deste grão. Nesse aspecto, o Brasil aparece como o segundo maior 

produtor, com estimativa de mais de 95 milhões de toneladas na safra 2014/15, em uma área de 

31,5 milhões de hectares. No Brasil, o complexo agroindustrial da soja tem grande peso na 

balança comercial, contribuindo com 14% das exportações totais do país. Os percevejos 

constituem uma das mais importantes pragas da soja em diversos países, incluindo o Brasil. 

Esses insetos são responsáveis por perdas significativas de produtividade, qualidade e 

germinação das sementes. Com o objetivo de controlar essa praga, o uso de inseticidas tem 

aumentado, causando danos ambientais, aumentando o custo de produção e contribuindo para a 

seleção de populações de insetos resistentes. A identificação de QTLs relacionados com a 

resistência da soja aos percevejos pode aprimorar programas de melhoramento, reduzindo o ciclo 

de seleção pela identificação de plantas com características desejáveis. Neste estudo, 228 plantas 

da geração F2, obtidas a partir de cruzamentos entre IAC-100 (resistente) e CD-215 (suscetível), 

foram utilizadas na construção de um mapa molecular. Além disso, a geração F2:3 foi usada para 

a fenotipagem de 15 caracteres sendo oito deles relacionados com a resistência aos percevejos e 

sete de importância agronômica. O mapa foi construído utilizando-se o software OneMap, com 

LOD corrigido para múltiplos testes de 5,74. O software QTL Cartographer foi utilizado para as 

análises de QTLs, considerando a metodologia de mapeamento por intervalo composto (CIM) 

para o Modelo 6 do Zmapqtl. A presença de QTLs foi analisada a cada 1cM considerando uma 

janela de 10cM. Os níveis de significância LOD-escores foram determinados com base em mil 

análises de permuta, considerando significância de 5%. As análises de ligação resultaram em um 

mapa com 2754 cM, composto por 29 marcadores AFLP, 8 TRAP, 60 SSR e 412 SNP, 

distribuídos por todos os 20 grupos de ligação da soja. Foram identificadas 35 prováveis regiões 

contendo QTLs significativos para p<0.05, distribuídos por 10 GL, e referentes a 11 

características avaliadas. Devido a posição de QTLs em um mesmo intervalo pode-se inferir que 

possivelmente um mesmo QTL está controlando mais de uma característica. Os QTLs associados 

com características desejáveis, tanto agronômicas e de resistência, serão utilizados no 

mapeamento fino. 
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