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O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é um alimento essencial na dieta de milhões de pessoas 

das regiões tropicais e subtropicais, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Os 

nutricionistas o qualificam como um alimento quase completo, em função do elevado teor de 

proteínas, fibras e carboidratos contidos nos grãos. Neste contexto, os programas nacionais de 

melhoramento genético do feijão comum têm dado ênfase na obtenção de linhagens mais 

produtivas em menor tempo. O objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência da seleção 

precoce em famílias F2:3 e F2:4 de feijão comum, oriundas do cruzamento entre IAPAR 81 × 

LP97-28, com ênfase nas características primárias relacionadas à produtividade de grãos. O 

experimento foi conduzido a campo, e o delineamento experimental utilizado foi o látice 

quadrado simples 13×13 (F2:3) e 14×14 (F2:4), tendo como testemunhas os parentais. De forma a 

se obter uma maior eficiência quanto à precisão na estimação dos componentes de variâncias foi 

empregado uma análise intrablocos com recuperação da informação interblocos. A parcela 

experimental foi constituída de uma linha de 1,0 m de comprimento, espaçada 0,5 m, com 15 

plantas por metro linear. As características altura das plantas (ALT), número médio de vagens 

por planta (NVP), número médio de grãos por vagem (NGV), peso médio 100 de sementes 

(PMS) e produtividade de grãos (PROD) foram avaliadas. Os resultados evidenciaram variâncias 

significâncias, pelo teste F (P≤0,01), para as gerações F2:3e F2:4 referente às características NVP, 

PMS e PROD. Por sua vez, as características, ALT e NGV não revelaram significância. A 

produtividade de grãos das famílias selecionadas, em ambas as gerações foi superior a 3.000 kg 

ha
-1

, sendo este valor mais elevado que os apresentados pelas testemunhas. A característica NVP 

apresentou uma herdabilidade média entre famílias de 92% e 72% para as gerações F2:3 e F2:4, 

respectivamente, evidenciando que a característica NVP é relevante na tomada de decisão para o 

avanço de gerações das famílias selecionadas. Os resultados indicam que a seleção em gerações 

precoces de feijão comum, utilizando intensidade moderada de seleção de 20%, propiciou um 

ganho de 14,76% para produtividade de grãos. A seleção em gerações iniciais mostrou-se 

eficiente para a identificação de famílias superiores para produtividade de grãos em feijão 

comum, desde que seja aplicada baixa intensidade de seleção. Os resultados indicam que na 

geração F2:4, deve-se selecionar e descartar as famílias com baixo desempenho produtivo de 

grãos. 
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