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A cultura do feijoeiro é uma das principais leguminosas plantadas em todo o Brasil. O feijão preto é 

o segundo tipo mais consumido no país e se destaca principalmente no Estado do Rio de Janeiro e 

em toda região sul do país. A produção nacional de feijão preto tem sido, nos últimos anos, 

insuficiente para o abastecimento do mercado interno, que importa mais de 100 mil toneladas 

anuais. Nos programas de melhoramento para este tipo de grão, a produtividade e a arquitetura de 

plantas têm merecido grande atenção dos melhoristas, sendo que plantas de porte mais ereto 

apresentam como principal vantagem a possibilidade de colheita mecanizada com menores perdas. 

A hibridação tem sido o principal método utilizado no melhoramento do feijoeiro e alguns trabalhos 

têm relatado o potencial do diâmetro do hipocótilo (DH) na seleção indireta para melhoria da 

arquitetura de plantas nessa cultura. Assim, o objetivo com este trabalho foi avaliar o potencial de 

populações segregantes com base na produtividade e DH, visando a extração de linhagens de feijão 

preto superiores. Para tal, foram avaliadas 35 populações segregantes (geração F3) oriundas de 

cruzamentos biparentais a partir de um dialelo parcial 5 x 7 (5 genitores de grãos pretos e 7 de grãos 

carioca). O experimento foi conduzido na área experimental de Coimbra-MG na safra de inverno 

2014 e os 12 genitores constituíram as testemunhas. O delineamento estatístico utilizado foi blocos 

casualizados com três repetições e parcelas de quatro linhas de quatro metros (m), espaçadas de 0,50 

m. De uma dessas linhas foram obtidos os dados de produtividade (em gramas) e DH (em 

centímetros) de plantas individuais. Nas linhas restantes foi obtida a produtividade de grãos por 

parcela (em kg.ha
-1

). Na quantificação do potencial das populações foi utilizada a metodologia de 

Jinks & Pooni, assumindo como padrão, para produtividade, a média da linhagem TB 9401 

acrescida de 30% e para DH, a média da linhagem BRS Valente acrescida de 20%. Para 

produtividade de grãos as 35 populações apresentaram valores de PSP (Probabilidade de Superar o 

Padrão) entre 11,31% e 59,10%, enquanto que para DH estes valores variaram de 7,78% a 36,69%. 

As cinco populações com maior potencial para a extração de linhagens superiores quanto à 

produtividade de grãos foram: BRS Valente/CNFC 10720, Diamante Negro/VC12, TB9401/CNFC 

10720, BRS Valente/RP1 e Diamante Negro/RP1. Para DH as cinco populações que mais se 

destacaram foram: BRS Valente/VC12, TB9401/VC12, BRS Valente/VC20, BRS Valente/RP1 e 

BRS Valente/VC16. Apenas a população BRS Valente/RP1 se destacou entre as cinco de maior 

potencial tanto para produtividade de grãos quanto para DH. Os genitores BRS Valente, RP1, 

Diamante Negro, VC12, TB9401 e CNFC 10720 se destacam no melhoramento do feijão preto. 
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