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A produtividade de grãos, considerada principal característica a ser melhorada em soja (Glycine 

max (L.) Merrill), apresenta herança quantitativa e de baixa herdabilidade, fatos que dificultam a 

avaliação do potencial produtivo de novos genótipos. Os ensaios de valor de cultivo e uso (VCU) 

são utilizados para a caracterização de genótipos com características agronômicas desejadas e 

que apresentem alta estabilidade. Neste trabalho, objetivou-se avaliar o desempenho de linhagens 

desenvolvidas pela UFV, visando o lançamento das mesmas como cultivares. O experimento foi 

realizado no ano agrícola 2013/2014 na estação experimental da COOPADAP, em Rio 

Paranaíba, MG. Foram avaliadas 79 linhas experimentais e 8 cultivares de alto desempenho 

(testemunhas). As testemunhas utilizadas foram Conquista, M8349, TMG801, M9144RR, 

TMG1176RR, UFVTN105AP, Msoy 6101 e A7002. As unidades experimentais foram 

compostas por quatro fileiras de 5 x 0,5 m, com densidade de semeadura de 13 a 15 

sementes/metro. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições. As 

características avaliadas foram produtividade (PROD), número de dias para floração (NDF), 

número de dias para maturação (NDM), altura da planta (ALT) e grau de acamamento (ACAM). 

A análise de variância indicou diferença significativa (p < 0,01) entre os tratamentos, 

comprovando a existência de variabilidade genética entre as linhagens. O coeficiente de variação 

experimental médio para todas as características foi de 15,32, indicando boa precisão do 

experimento. O número de dias para a floração médio foi de 69,5 dias. A linhagem 1025 se 

apresentou a mais precoce para essa característica, apresentando média de 43,7 dias. A linhagem 

674 apresentou o maior valor, de 81,7 dias, indicando comportamento tardio. Os valores de 

número de dias para a maturação (NDM) variaram entre 134 a 152 dias, o que classifica as 

linhagens nos grupos semitardio e tardio. Todas as linhagens do experimento apresentaram ter 

estatura (ALT) adequada à mecanização, com números variando de 0,6 a 1,3 m. Parte das 

linhagens que se mostraram mais suscetíveis aos efeitos do acamamento (ACAM) estão entre as 

de menor produtividade. Para produtividade, foram formados dois grupos de linhagens através 

do teste de Scott e Knott. Aquelas de maior desempenho apresentaram produtividade média de 

2179,7 kg.ha
-1

. A média total de produtividade do experimento foi de 1967,2 kg.ha
-1

. Dentro das 

dez linhagens que se destacaram no experimento, quanto a produtividade, apenas duas são 

testemunhas. A linhagem 1015, nomeada de VX-05-562, teve desempenho acima das demais, 

sendo a mais produtiva do experimento (3186,6 kg.ha
-1

), apresentando ciclo de maturação 

semitardio, boa estatura (0,9 m) e resistência moderada ao acamamento. Essa linhagem já vem se 

destacando em ensaios anteriores, mostrando potencial para um possível lançamento como 

cultivar. 
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