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No melhoramento de plantas é de fundamental importância conhecer o potencial genético dos 

genitores e das populações segregantes obtidas. Para este fim, uma estratégia utilizada é a análise 

dialélica. Na cultura do feijão, a utilização deste método é limitada pela pequena quantidade de 

sementes na geração F1. Uma alternativa seria avaliar o dialelo na geração F2 ou F3, pois o 

número de semente é maior. O objetivo foi avaliar o efeito da análise dialélica em distintas 

gerações e ambientes na identificação de genitores e populações segregantes superiores. Para 

isso, um dialelo parcial (5x4), com o grupo I composto por linhagens elites de ciclo normal, alta 

produtividade de grãos e o grupo II por linhagens precoces, foi avaliado em diferentes gerações e 

ambientes. Em 2013, foi avaliada a geração F1 na safra da “seca” em Coimbra e Viçosa, MG e a 

geração F2 na safra de inverno em Coimbra e na safra das “águas” em Viçosa. A geração F3 foi 

conduzida em Coimbra na safra da “seca” de 2014. As características avaliadas foram: número 

de dias decorridos da emergência ao florescimento (DEF) e produtividade de grãos (PROD). A 

análise do dialelo foi realizada segundo o modelo proposto por Griffing (1956), adaptado a 

dialelo parcial por Geraldi & Miranda Filho (1988). Observou-se que para uma mesma geração 

(F1 ou F2) a significância e magnitude da capacidade geral (CGC) e especifica de combinação 

(CEC) para DEF e PROD variou com o ambiente. A classificação dos melhores genitores e 

populações também variou com a geração e ambiente. Esses resultados são evidenciados pelo 

comportamento de alguns genótipos e populações selecionadas, ao longo de gerações e 

ambientes. Para o caráter DEF, a cultivar Goiano Precoce, independente do ambiente, apresentou 

estimativa de CGC negativa, indicando apresentar alelos favoráveis para precocidade. 

Comportamento semelhante foi verificado para a linhagem RP1 para PROD. Por outro lado a 

linhagem XAN 112 demonstrou possuir alelos que contribuem para o aumento do ciclo apenas 

em alguns dos ambientes e gerações. De modo semelhante, a linhagem VC15 e VC33, em 

determinadas situações contribuíram para o aumento de PROD e em outras para redução. Como 

consequência da alternância dos melhores genitores para cada geração e ambiente, em função da 

magnitude e sentido da CGC, tem-se a seleção de distintas populações segregantes para estes 

ambientes. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a seleção de genitores e populações, 

utilizando a análise dialélica, é influenciada pela geração e ambiente em que o dialelo é avaliado. 

Recomenda-se que os dialelos sejam avaliados em mais de uma geração e ambiente, com o 

intuito de obter populações segregantes promissoras para a extração de linhagens superiores, e 

adaptadas às condições ambientais que a cultura do feijoeiro está exposta.  
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