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A identificação de caracteres secundários e de alta associação com o tempo de cozimento 

possibilita a seleção precoce de linhagens de feijão de cozimento rápido. Portanto, foram 

objetivos deste trabalho avaliar a associação linear e as relações diretas e indiretas entre os 

caracateres morfológicos dos grãos de feijão e o tempo de cozimento. Para tanto, foram 

instalados dois experimentos em área experimental do Departamento de Fitotecnia da UFSM, 

Santa Maria – RS, em cultivo de safra e de safrinha, nos anos de 2012 e de 2013. O 

delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com três repetições, e foram avaliadas 

14 linhagens de feijão, sendo 10 linhagens de diferentes obtentores e quatro cultivares 

(testemunhas: BRS Valente, Guapo Brilhante, Pérola e Carioca). Os seguintes caracteres foram 

determinados: massa de 100 grãos, comprimento, largura, espessura, forma e grau de 

achatamento dos grãos, porcentagem de absorção de água e tempo de cozimento. A matriz com 

os coeficientes de correlação linear de Pearson entre os caracteres foi estimada e se verificou a 

significância dos coeficientes pelo teste t. O diagnóstico de multicolinearidade foi efetuado e 

após, foi realizada a análise de trilha do tempo de cozimento em função dos demais caracteres, 

que são explicativos. A interação linhagem x época de cultivo ou o efeito principal linhagens 

foram significativos para todos os caracteres avaliados. Estimativa de correlação positiva e de 

alta magnitude foi obtida entre a espessura dos grãos e o tempo de cozimento (r= 0,9727), 

indicando que grãos de maior espessura necessitam de mais tempo para obter a maciez adequada 

para o consumo. Já, estimativas de correlação negativa e de alta magnitude foram observadas 

entre a forma dos grãos e a largura (r= -0,7448) e entre o achatamento e a porcentagem de 

absorção de água (r= -0,8334). Multicolinearidade severa foi observada e, para atenuar esse 

efeito, foi utilizado o menor valor de k que pudesse estabilizar os estimadores dos coeficientes de 

trilha (valor de k = 0,05). Na análise de trilha, constatou-se que a espessura dos grãos apresentou 

o maior efeito direto positivo sobre o tempo de cozimento (0,62), com coeficiente de correlação 

similar em magnitude e sinal (r= 0,9727).  A seleção indireta pela menor espessura dos grãos é 

eficiente para a seleção de linhagens de feijão de cozimento rápido. 
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