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RESUMO
Com o objetivo de avaliar genótipos de “soja-verde”  nas condições de Montes Claros-MG, foi
conduzido um ensaio com os materiais: CNPH 003; CNPH 004; BR 36; BRS 155 e BRS 183. O
delineamento experimental foi o de blocos ao acaso cm cinco tratamentos e quatro repetições,
utilizou-se parcelas com 4m de comprimento e 2 m de largura; espaçamento de 50 cm entre linhas
e 20 sementes por metro linear de sulco. O período de cultivo foi de dezembro/2003 a março/2004.
A  Produtividade  comercial  de  vagens  verdes  do  CNPH  004  e  003  foi  de  19,3  e  16,7  t.ha-1

respectivamente; a produção de massa verde e o peso de 100 grãos verdes foi de 55,7t.ha-1 e
62,25 g para o CNPH 004 e 54,5 t.ha-1 e 63,25 g para o CNPH 003; o comprimento de vagens e a
largura de vagem  foi de 5,90 cm e 1,33 cm e de 5,73 cm e 1,30 cm para o genótipo CNPH 004 e
CNPH  003  respectivamente,  não  houve  diferenças  estatísticas  entre  os  genótipos   CNPH,
entretanto estes valores foram maiores do que para os demais genótios.  O número de vagens
selecionadas em 500 g não diferiu  entre CNPH 004 (238) CNPH 003 (251) e BRS 155 ( 385 und)
e foram  menores que nos demais, o padrão é de 175 und. Os genotipos CNPH 004 e CNPH 003
tem melhores características para uso como “soja-verde” que os demais genótipos, nas condições
experimentais estudadas.
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ABSTRACT 
Vegetable soybean genotypes evaluation in Montes Claros-MG.
 To evaluate production performance of 5 soybean genotypes, growing in Montes Claros, it was
conducted a field trial with soybean cultivars BR 36; BRS-155, BRS-180; CNPH 003; CNPH 004. A
randomized block design, with 4 replications of  four row (4m lenght) plots;  0,5 m apart  and 20
seeds/m, was used. For fertilization was used formula 4-30-10 (300 kg/ha). Seeds were inoculated
with CPAC-7 Rhyzobium. Sowing month was december, 2003 and the green soybean pods were
harvested from March 2004. There were not significant differences among CNPH 004 and CNPH
003  genotypes  to:  selected  green  pod  production  CNPH  004  (19,3)  CNPH  003  (16,7  t/ha);
biological production CNPH 004 (55,7) CNPH (54,5 t/ha); weight of hundred immature grains CNPH
004 (62,25)  CNPH 003 (63,25 g); weight of  hundred dry grains CNPH 004 (31,00) CNPH 003



(29,40 g); pod lenght CNPH 004 (5,90) CNPH 003 (5,73 cm); pod width CNPH 004 (1,33) CNPH
003 (1,30 cm). CNPH genotypes got major values than the others.  Pod number with 2 or more
immature grains/500g were significantly lower in CNPH 004 (238) CNPH 003 (251) and BRS 155
(385 und) genotypes than in the others. CNPH genotypes have better patterns to be cultivated as
vegetable soybean.

Keywords: Glycine max (L.) Merrill, vegetable soybean, genotypes.

 INTRODUÇÃO
Embora tenha excelentes propriedades nutricionais e funcionais, a utilização direta da soja

(Glycine max (L.) Merrill)  na alimentação dos brasileiros é insignificante em relação ao volume
produzido, ela tem sido usada principalmente, para produção de ração animal, óleo comestível e
em pequena escala como grão verde (soja-verde). A falta de conhecimento por parte da população
das formas de utilização e de métodos adequados para o preparo do grão, são fatores que limitam
a utilização da soja como alimento. Na forma de soja-verde ela é consumida principalmente por
descendentes de chineses, japoneses e coreanos no Brasil.

O consumo de soja-verde nos países asiáticos de raça amarela é bastante popular.  No
Japão o petisco mais comum consiste de vagens verdes de soja fervidas em água e sal por 15
minutos (edamame) em que somente os grãos são comidos; na Coréia do Sul e na China um dos
pratos mais comuns é semelhante ao nosso popular baião-de-dois, grãos verdes de soja cozidos
juntamente com arroz. 

O sistema de cultivo da soja-verde é o mesmo para a soja comum até o estádio R6, (vagens
com cavidades completamente cheias, de coloração verde). A colheita é feita cortando as plantas
acima da superfície do solo, em seguida faz-se a desfolha, o destacamento e seleção das vagens
(com dois ou mais grãos), embalagem e comercialização. No Japão a comercialização é feita em
molhos de plantas desfolhadas e vagens verdes embaladas em sacos de polietileno. Na China e
Coréia do Sul os grãos verdes são comercializados em sacos de polietileno.

Para a comercialização em grãos verdes, a debulha é feita após submeter as vagens a
fervura  por  5  minutos,  para  facilitar  a  operação.  A  debulha  pode  ser  feita  em  equipamento
apropriado, com rolos cilíndricos revestidos com borracha, que separam os grãos por pressão.

Atualmente a soja tem como apelo comercial, o consumo de alimentos funcionais, ou seja
que contenham alguma substância que previne o organismo contra alguns tipos de doenças. A
soja é rica em isoflavona, que previne contra certos tipos de câncer, tais como os de mama e de
próstata. O consumo da soja-verde tal como é usado o feijão-verde (Vigna unguiculata (L.) Walt)
no Nordeste e Norte do País, é uma alternativa para sua utilização, em razão do sabor suave e dos
ótimos índices de aceitação por parte do consumidor.

 Este trabalho teve o objetivo de avaliar o desempenho de cinco genótipos de soja, para
consumo de grãos verdes nas condições de Montes Claros-MG.



MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio foi consuzido na área experimental do Núcleo de Ciências Agrárias da UFMG, em

Montes Claros-MG, com as cultivares BR 36, BRS 155, BRS 180 e os genótipos CNPH 003 e
CNPH 004  O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com cinco tratamentos e quatro
repetições, parcelas com 4 m de comprimento por 2 m de largura, espaçamento de 50 cm entre
linhas, com 20 sementes por metro linear.

O plantio e a adubação foi feita com 300 kg de adubo da fórmula 4-30-10/ha, as sementes
foram previamente inoculadas com o Rhizobium CPAC-7. A semeadura ocorreu em dezembro de
2003 e  a  colheita  de vagens verdes ocorreu em março de 2004.  As  características  avaliadas
foram: produção comercial de vagens verdes, ou seja vagens com 2 ou mais grãos; comprimento
de vagens; largura de vagens; peso de 100 grãos verdes, peso de 100 grãos secos e número de
vagens em 500 g.

Nas análises estatísticas foi empregado o teste de Tukey para comparação de médias,  com
5 % de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os genótipos CNPH 004 e CNPH 003 não apresentaram diferenças significativas para as
seguintes variáveis: produtividade de vagens comerciais (19,3 e 16,7 t/ha); produção de massa
verde (55,7 e 54,5 t/ha); peso de 100 grãos secos (31,00) e (29,40); comprimento de vagens (5,90
e 5,73 cm); largura de vagem (1,33 e 1,30 cm) respectivamente, porém foram significativamente
superiores  aos  demais  genótipos  (Tabela  1).  No Japão para  o consumo na  forma de petisco
(edamame), o peso de 100 grãos secos deve ser superior a 30 g e o comprimento de vagens
maior  ou  igual  a  5,0  cm.  Em  relação  ao  número  de  vagens  em  500  g,  este  não  diferiu
significativamente entre os genótipos CNPH 004, CNPH 003 e BRS 155, que foram de 238, 251 e
385 unidades respectivamente,  porém estes valores foram significativamente menores que nos
demais materiais (Tabela 1). Para comercialização na forma de grão para petisco é desejável que
este número seja menor do que 175 unidades (Konovsky & Lumpkin 1990). 

Desta forma os genótipos CNPH 004 e 003 podem ser usados para a produção de “soja-
verde”,  pois  apresentaram  melhores  características  que  os  demais  cultivares  estudados,  nas
condições experimentais estudadas. 
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Tabela 1 – Rendimento e  características de genótipos de soja-verde em Montes Claros- MG,
                   Embrapa  Hortaliças, 2004.

Genótipos

Produção
comercial

      de
vagens

(t/ha)

Produção
massa-
verde
(t/ha)

Peso/100
grãos
secos

(g)

Comprim.
vagens
verdes

(cm)

Largura 
vagens
verdes

(cm)

   Vagens
com 2 ou +
grãos/ 500g

(und)
CNPH 004 19,93 A 55,75 A 31,00 A 5,90 A 1,33 A 238 A
CNPH 003 16,76 A 54,50 A 29,40 A 5,73 A 1,30 A 251 A
BRS 183    8,63 B 32,50 B 17,48 B 4,48 B 1,03 B 464 B
BRS 155    7,36 B 32,62 B 22,03 B 4,89 C 1,08 B 385 A
BR 36    6,47 B 26,25 B 20,90 B   4,57 BC 1,09 B 397 B

 Média seguida pelas mesmas letras nas colunas não são estatisticamente diferentes pelo teste
de Tukey,  (P < ou = 0,05).


