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A soja é a cultura de destaque no cenário agrícola brasileiro e o melhoramento genético tem sido 

um instrumento importante, não apenas para o desenvolvimento de cultivares com bom 

desempenho agronômico e obtenção de ganhos genéticos, como também na eliminação de fatores 

negativos a produtividade. Avaliar o desempenho agronômico e produtivo dos genótipos é 

importante para identificação de linhagens com potencialidade para montagem de blocos de 

cruzamentos. Assim, o trabalho objetivou avaliar o desempenho agronômico das linhagens 

desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético da Soja (PMEGS) da Universidade 

Federal de Uberlândia. Ensaio conduzido na Fazenda Capim Branco, em Uberlândia – MG, na 

safra 2011/2012. Foram avaliados 24 genótipos de soja, sendo 17 linhagens do PMEGS e 7 

cultivares comerciais testemunhas (EMGOPA 316, UFUS GUARANI, UFUS RIQUEZA, UFUS 

TIKUNA, M-SOY6101, M-SOY8001, UFUS CARAJÁS). O experimento foi instalado em DBC, 

com três repetições. As parcelas no campo foram constituídas de quatro linhas de 5 m, espaçadas 

de 0,5 m. A parcela útil como as duas linhas centrais, desprezados 0,5 m de cada extremidade, 10 

plantas por metro linear. Avaliou-se seis caracteres agronômicos: número de dias para o 

florescimento (NDF) e maturidade (NDM), altura da planta no florescimento (APF) e maturidade 

(APM) e de inserção de primeira vagem (AIPV) e produtividade de grãos (PROD). Realizadas 

análises de variância e teste Scott-Knott a 0,05. Houve diferença significativa entre os genótipos 

para todos os caracteres avaliados, exceto NDM. O NDF médio foi de 65,62 dias, considerado 

tardio. O número médio de dias para a maturidade variou de 119,00 (UFU 7) a 148,00 (M-

SOY6101) entre os genótipos, sendo as linhagens UFU 7 e UFU 15 consideradas semi-precoces, 

característica importante em seleção. A APM foi maior nas linhagens UFU 10 e UFU 14 com 

74,80 e 73,80 cm respectivamente, abaixo do máximo aceitável contra acamamento. A faixa 

aceitável de AIPV para mecanização está entre 10 a 15 cm, e foi encontrado em todas linhagens 

exceto UFU 5 (8,40 cm).  As linhagens UFU 10, UFU 13 e UFU 18 apresentaram os melhores 

rendimentos produtivos (acima de 4.000 kg ha-1), sendo promissoras para futuros cruzamentos. 
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