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Cultivares melhoradas constituem uma das alternativas tecnológicas mais indicadas para elevar a 

produtividade de grãos sem acarretar custos adicionais ao produtor. É importante que novas 

cultivares além de elevado potencial produtivo, apresentem padrão de grão comercial, face às 

exigências do mercado consumidor. Nesse sentido são realizadas hibridações entre genitores 

portadores de fenótipos de interesse. Uma vez obtidas as populações, a etapa seguinte é a escolha 

das melhores populações para extração de linhagens. Para tanto, pode-se utilizar a metodologia 

proposta por Jinks & Pooni. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de populações 

segregantes visando extração de linhagens de alto potencial produtivo e grãos tipo carioca. A 

escolha do referido grão se deu por ser este o mais plantado e consumido no Brasil. Foram 

avaliadas 20 populações segregantes F3, os genitores e as cultivares IPR Andorinha e IAC 

Imperador. O experimento foi conduzido na área experimental da UFV, em Coimbra-MG, na 

seca de 2014. As parcelas foram constituídas de 4 linhas de 4 metros, espaçadas de 0,50 m. O 

delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições. Foram tomados dados 

de produção por planta dentro das parcelas e obtidas estimativas de parâmetros genéticos. 

Também foi obtida produtividade de grãos por parcela. A predição do potencial das populações 

segregantes foi realizada pela metodologia de Jinks e Pooni, que estima a probabilidade de cada 

população originar linhagens que superem um determinado padrão (PSP). A produtividade da 

linhagem VC15, acrescida de 20%, foi a utilizada como padrão. Quinze das 20 populações 

avaliadas apresentaram produtividade igual a  VC 15 (3407 kg/ha). Dentre estas, nove 

(VC15/Carioca1070; VC15/Rosinha Precoce; VC15/Goiano Precoce; VC15/Xan 112; RP1/Xan 

112; RP1/Rosinha Precoce; BRS Estilo/Xan 112; e BRSMG Madrepérola/Carioca 1070) também 

foram classificadas como promissoras para a extração de linhagens segundo a metodologia 

adotada. As populações VC15 x Carioca 1070 e VC15 x Rosinha Precoce merecem destaque, 

pois apresentaram as maiores probabilidades de superar o padrão, portanto, as maiores chances 

para extração de linhagens superiores. 
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