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O feijão tipo carioca é o preferido pelos consumidores e produtores brasileiros, ocupando mais 

de 70% da área cultivada com feijão no país. As pesquisas em melhoramento genético do feijão 

carioca passaram a receber atenção após a recomendação da cultivar Carioca, pelo IAC em 1970. 

Atualmente, a maioria dos programas de melhoramento de feijão no Brasil concentram esforços 

na obtenção de cultivares com este tipo de grão. Dados apontam que a produtividade de grãos 

passou de 500 kg ha
-1

 (década de 70) para aproximadamente 1.000 kg ha
-1

 (2013/2014). Vários 

estudos foram realizados a fim de estimar o progresso genético no melhoramento do feijoeiro, 

porém em muitos casos baseiam-se no comportamento de linhagens elites, que às vezes não 

chegam a serem recomendadas. Estudos a este respeito utilizando um grupo expressivo de 

cultivares recomendadas ao longo de todo um período de melhoramento podem fornecer 

informações mais reais. Assim, o objetivo com este trabalho foi obter estimativas do progresso 

genético para produtividade de grãos e outros caracteres agronômicos, utilizando cultivares de 

feijão do tipo carioca recomendadas no Brasil em quatro décadas de melhoramento. O 

experimento foi conduzido em Viçosa e Coimbra, Minas Gerais, nas safras da seca e inverno de 

2013. Foram avaliadas 40 cultivares de feijão “carioca” recomendadas no Brasil entre 1970 e 

2013. Utilizou-se o delineamento de blocos casualizados, com três repetições. As características 

avaliadas foram: número de vagens por planta (NVP); número de grãos por vagem (NGV); 

massa de 1000 grãos (MMG); produtividade de grãos (Prod); arquitetura de planta (Arq) e 

aspecto de grãos (AG). Foi realizada a análise de variância conjunta e com base nas médias das 

características, estimou-se o progresso genético utilizando modelos de regressão bissegmentada. 

O melhoramento genético do feijoeiro proporcionou incrementos significativos na produtividade 

de grãos a partir do ano de 1990, com um ganho genético anual de 6,74% ou 68,15 kgha
-1

. 

Ganhos significativos também foram observados para NVP (5,62% ao ano), NGV (4,59 % ao 

ano), MMG (2,08% ao ano) e AG (1,36% ao ano). Embora tenha sido recomendado algumas 

cultivares de porte ereto, não foi constatado progresso genético significativo para esta 

característica. 
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