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O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é a espécie mais cultivada mundialmente entre o gênero 

Phaseolus, sendo que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de produção. No entanto, os 

materiais disponíveis ainda são limitados para o cultivo. Através do melhoramento genético, é 

possível incorporar características agronômicas que visam obter plantas adaptadas as regiões de 

cultivo, bem como ganhos na produtividade. No entanto, técnicas acuradas de seleção são 

necessárias para a correta identificação dos materiais. Sendo assim, este trabalho objetivou 

comparar parâmetros genéticos obtidos de simulações em blocos aumentados. O experimento foi 

conduzido no município de Selvíria – MS, no ano de 2014. O esquema experimental adotado foi 

o Delineamento de Blocos Aumentados (DBA), com 122 linhagens novas (LIN) e 5 testemunhas 

comerciais (TES), em três blocos, cada bloco foi subdividido em quatro sub-blocos, cada sub-

bloco contou com 30 LIN e as testemunhas. De forma que as testemunhas tiveram 12 repetições 

e 3 as para as Linhagens. Foi avaliado o caráter produtividade ton.ha
-1

. De posse dos dados 

procedeu-se três simulações, diminuindo o número de repetições das testemunhas dentro dos 

blocos, variando de quatro a zero. Estimou-se os parâmetros genéticos e estatísticas descritivas 

para todas as simulações. Utilizou a metodologia de modelos mistos REML/BLUP, considerando 

aleatórias as linhagens e fixo as testemunhas, com auxílio do programa Selegen. O coeficiente de 

variação entre as simulações foi semelhante com pequena superioridade das simulações com as 

testemunhas, no entanto com advento dos erros dentro dos blocos (para as testemunhas) que 

foram inferiores propiciou uma estimação da variância genética (
2

g ) superior para estas 

simulações, ocasionando uma maior amplitude em entre os materiais. Apesar da maior 
2

g a 

herdabilidade nas simulações com testemunhas foi inferior, no entanto estas não se diferenciam 

pelo intervalo de confiança. A maior herdabilidade não refletiu em maiores ganhos genéticos, 

sendo que a simulação com duas repetições das testemunhas propiciou a maior média de 

linhagens selecionadas, com ganho de 0,529 ton.ha
-1

, sendo seguida pela simulação com todas as 

repetições com ganho de 0,527 e a última com ganho de 0,519. As pequenas alterações nos 

parâmetros genéticos entre as simulações não ocasionou troca de linhagens selecionadas e nem 

seu ordenamento, de forma que a adoção do delineamento de blocos aumentados não foi mais 

eficiente que o blocos casualizados, apesar dos maiores ganhos obtidos estes foram de pequenas 

magnitudes. De forma geral a simulação com duas repetições foi superior a de quatro, não 

justificando a adoção de um número grande de repetições de testemunhas. O uso do 

delineamento em blocos aumentos não foi mais eficiente do que blocos casualizados para seleção 

de linhagens de feijão, sendo seu uso não recomendado devido sua alta complexidade.  

 

Palavras-chave: Parâmetros genéticos; Phaseolus vulgaris; Modelos estatísticos;  

 


