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Cultivares de soja (Glycine max L.) utilizadas para alimentação humana devem possuir 

características específicas, de acordo com as exigências do mercado consumidor, como por 

exemplo tamanho e cor dos grãos. Além disso, o genótipo deve agregar características 

agronômicas de interesse, dentre estas a alta produtividade e resistência à fitopatógenos de 

importância para a cultura. O objetivo deste trabalho foi classificar e agrupar genótipos 

segregantes de soja alimento com relação aos caracteres presentes nos grãos. O experimento foi 

conduzido em área experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

(EPAMIG) – Uberaba – MG no ano agrícola 2013/2014. Foram realizadas hibridações entre os 

genitores ‘BRSMG-810C’ (resistente ao nematoide de cisto da soja raça 3; tegumento amarelo e 

fosco; hilo preto; derramamento moderado; pubescência cinza) x ‘BRSMG 790A’ (suscetível ao 

nematóide de cisto da soja raça 3; tegumento amarelo e alto brilho; hilo amarelo; derramamento 

ausente; pubescência marrom). Na geração F2:3, foram caracterizados 317 indivíduos, com base 

no aspecto qualitativo dos grãos, seguindo critérios do Sistema Nacional de Proteção de 

Cultivares (com modificações): 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 Genes e R. Para realização da análise de agrupamento, 

primeiramente foi obtida a matriz de dissimilaridade para variáveis multicategóricas por meio do 

complemento (1-c), posteriormente foi realizado o agrupamento de otimização de Tocher. Por 

meio do agrupamento de Tocher foram discriminados 12 grupos, cuja classificação pode ser 

utilizada para seleção de conjuntos de genótipos com as características de interesse comercial 

para os grãos. Nos resultados obtidos, os grupos 2 e 3 que corresponderam respectivamente a 8 e 

10% dos 317 genótipos, foram os que apresentaram características desejáveis para soja do tipo 

alimento, com grão e hilo de coloração amarela. Os genótipos selecionados deverão ser mantidos 

no processo de seleção de indivíduos superiores, nas etapas seguintes de condução desta 

população segregante, visando linhagens homozigóticas com caracteres comerciais para soja tipo 

alimento. 
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