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A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma leguminosa anual que possui diferentes finalidades, 

entre estas, uma vertente de crescimento refere-se ao seu uso direto na alimentação humana, por 

suas propriedades nutricionais e terapêuticas. Para tanto, há necessidade de obtenção de 

genótipos superiores com características específicas além de resistentes a fitopatógenos de 

importância. Para tanto a presença da variabilidade genética é necessária, para obtenção e 

seleção de genótipos que atendam às necessidades específicas de um programa de melhoramento 

com esta natureza. Uma das formas mais eficientes para obtenção da variabilidade é por meio do 

processo de hibridação. Neste contexto, foram realizadas hibridações entre os genitores 

‘BRSMG-810C’ (resistente ao nematóide de cisto da soja raça 3; tegumento amarelo; hilo preto; 

tegumento fosco; derramamento moderado; pubescência cinza) x ‘BRSMG 800A’ (suscetível ao 

nematóide de cisto da soja raça 3; tegumento marrom médio; hilo marrom médio; tegumento 

com médio brilho; derramamento ausente; pubescência marrom). Com o objetivo de caracterizar 

a diversidade fenotípica entre 356 indivíduos F2:3 provenientes desta população, com base em 

caracterização qualitativa, 5 descritores foram utilizados, por meio do método de otimização de 

Tocher. O Experimento foi conduzido em área experimental da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) – Uberaba – MG no ano agrícola 2013/2014. 

Prosseguiu-se com a caracterização da geração F2:3 seguindo critério do Sistema Nacional de 

Proteção de Cultivares (com alterações): 1. Cor de tegumento: amarelo, marrom escuro, marrom 

médio, marrom avermelhado, marrom claro, preto. 2.  Cor do hilo: cinza, amarelo, marrom 

escuro, marrom médio, marrom avermelhado, marrom claro, preto e preto imperfeito. 3. 

Derramamento de hilo: intenso, moderado e ausente. 4. Aspecto do tegumento: alto brilho, baixo 

brilho e fosco. 5. Cor da Pubescência: marrom e cinza. Os dados obtidos foram analisados 

utilizando-se os recursos computacionais do programa R. O método de Tocher apresentou-se 

eficiente na discriminação de 20 grupos, o que se deve à capacidade da metodologia em separar 

os genótipos em grupos distintos. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que 

existe variabilidade fenotípica disponível dentro desta população estudada, a qual deve ser 

selecionada conforme os interesses do melhorista e a característica do produto comercial 

desejado. 
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