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APRESENTAÇÃO

A soja é uma das mais importantes culturas produzidas no Bra-
sil e responde por 40% do total de grãos produzidos no País. 
No mundo, a soja brasileira responde por 27% do mercado, e 
o País, além de ser o maior exportador, é também o segundo 
maior produtor. Ademais, é responsável por 20% da exportação 
do agronegócio brasileiro. 

Hoje a soja é cultivada em praticamente todo o território na-
cional e sua importância é tão grande que, nos municípios 
em que sua presença é mais intensa, o Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) é superior ao das médias estadual e 
nacional. Estudos mostram que os trabalhadores agrícolas 
empregados nas culturas de soja são os mais bem pagos, 
além de apresentarem um grau de instrução mais elevado. 

À semelhança das demais espécies cultivadas, a soja necessita 
de um contínuo estudo e conhecimento da espécie, bem como 



de suas relações com o ambiente em que é cultivada, tornando, 
dessa forma, a pesquisa cada vez mais eficiente. Em razão 
dessa necessidade, este livro foi concebido para atualizar os 
conhecimentos sobre diversidade genética e herança de ca-
racteres qualitativos da espécie, e os resultados dessa pesquisa 
têm sido impactantes. 

Para alcançar esse objetivo, o livro Genética da Soja – Carac-
teres Qualitativos e Diversidade Genética aborda diferentes 
aspectos da espécie, tais como: diversidade genética; germo-
plasma de soja; herança de caracteres morfológicos da plan-
ta; reação a elementos nutritivos; compostos químicos da  
semente e da planta; proteínas e enzimas inseridas no geno-
ma da soja; reação a insetos-pragas, a herbicidas, a doenças 
e a nematoides; fertilidade e esterilidade e Quantitative Traits 
Loci (QTLs) importantes para o melhoramento genético.

Um grande esforço foi dedicado à atualização das informações 
publicadas, que são amplamente diversificadas, complexas e 
parcialmente integradas. A expectativa dos autores é de que 
esta obra venha a ser útil aos que dedicam suas atividades à 
multiplicidade de facetas de que se reveste o trabalho de pes-
quisa da soja. 

Waldyr Stumpf Jr. 

Chefe-Geral 
Embrapa Clima Temperado
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INTRODUÇÃO
Em 1983, houve uma preocupação em tornar disponíveis 
informações sobre a herança de caracteres em soja, colo-
cando-as ao alcance de professores, melhoristas, pesqui- 
sadores, profissionais da assistência técnica e outros inte-
ressados. Para isso, fez-se revisão sobre o tema, publicada 
no volume II do livro Soja: Genética e Melhoramento, publi-
cado pela Fundação Cargill.

Na época, existiam boas revisões sobre o assunto, mas 
todas em inglês. Williams (1950) apresentou o capí-
tulo Structure and Genetic Characteristics of the  
Soybean; Johnson e Bernard (1963) discorreram sobre  
Soybeans Genetics and Breeding; Bernard e Weiss (1973) 
assinaram o capítulo Qualitative Genetics; e Palmer e Kilen 
(1987) participaram com o capítulo Qualitative Genetics and  
Cytogenetics. Recentemente, em virtude da grande quan-
tidade de informações acumuladas nos últimos 17 anos, 
Boerma e Specht (2004) editaram os temas de Genética e 
Melhoramento em seis capítulos independentes, a saber: 
Genética Qualitativa, Especiação e Citogenética, Genômica 
da Soja, Soja Transgênica, Diversidade Genética da Soja e 
Melhoramento Genético.

Assim, julgou-se necessário atualizar, em português, a in-
formação publicada em 1983, como forma de contribuir 
para o trabalho dos melhoristas de soja. Para tanto, esta 
obra baseou-se nas revisões acima relacionadas e em pes-
quisas bibliográficas próprias.




