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No Brasil, a soja (Glycine max (L.) Merrill) é a segunda cultura agrícola em produção de grãos, 

porém o consumo de grãos tem sido muito restrito na alimentação humana, sendo apenas o óleo 

de soja utilizado com maior frequência na culinária brasileira. A soja possui elevado teor 

proteico (em torno de 40%), além de ser importante fonte de lipídios, vitaminas, minerais 

(principalmente cálcio, ferro e fósforo), aminoácidos essenciais e outros compostos bioativos. 

Para incentivar o consumo dessa leguminosa, é necessário o desenvolvimento de cultivares com 

melhores características organolépticas diferenciadas da soja convencional. O Programa de 

Melhoramento Genético, desenvolvido pela parceria entre Embrapa, EPAMIG e Fundação 

Triângulo, tem por objetivo desenvolver cultivares de soja com características especiais para a 

alimentação humana, superiores em palatabilidade e menor tempo de cocção, em comparação 

com as cultivares utilizadas na indústria. Com o objetivo de selecionar linhagens promissoras em 

fases avançadas do programa de melhoramento genético, 56 linhagens foram utilizadas nos 

Ensaios Preliminares de 2º ano, conduzido em área experimental da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) – Uberaba – MG em safra agrícola 2013/2014. Foram 

avaliadas as características de altura de plantas e de inserção de primeira vagem, ciclo, cor de 

tegumento e hilo, peso médio de 100 sementes e produtividade. Os dados foram analisados 

utilizando-se os recursos computacionais do programa Genes. Foram eliminadas as linhagens de 

ciclo tardio, tegumento amarelo e hilo marrom ou preto. Nesta etapa foram selecionadas 20 

linhagens para avaliação do tempo de cozimento dos grãos utilizando-se o cozedor Mattson 

(metodologia adaptada para a soja). Não houve diferença significativa pelo teste F a 5% para as 

características altura de plantas (média de 90cm) e de inserção de primeira vagem (média de 

21cm), ciclo (média de 119 dias) e produtividade (média de 2589kg/ha). Para peso médio de 100 

sementes, 13 linhagens foram significativamente superiores a cultivar padrão BRSMG 790A. 

Das 20 linhagens selecionadas, 15 são de tegumento marrom, duas de tegumento preto, duas de 

tegumento e hilo amarelo e uma de tegumento verde. Para o tempo de cozimento, oito linhagens 

se destacaram, com média de 14 minutos. A cultivar BRSMG 790A teve um tempo médio de 

23,5 minutos. As vinte linhagens selecionadas possuem variabilidade fenotípica e serão avaliadas 

no Ensaio Final de 3º ano com três repetições e todas as características serão reavaliadas para 

seleção mais rigorosa das linhagens.  

 

Palavras-chave: Glycine max; Tempo de Cozimento; tegumento colorido. 
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