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O melhoramento de plantas é uma estratégia promissora para aumentar a qualidade nutricional 

do feijão. Para tanto, é preciso ter maior conhecimento sobre os parâmetros genéticos da 

concentração de zinco em sementes de diferentes grupos gênicos. O objetivo desse trabalho foi 

obter estimativas de parâmetros genéticos para a concentração de zinco em sementes de feijão 

Mesoamericano e Andino e selecionar recombinantes com alta concentração de zinco nas 

sementes. Para isso, foram realizados cruzamentos dirigidos entre as linhagens Mesoamericanas 

CNFP 10104 e CHC 01-175 e as linhagens Andinas Cal 96 e Hooter, contrastantes para a 

concentração de zinco nas sementes. Sementes das gerações F1, F1 recíproco, F2, F2 recíproco e 

retrocruzamentos (RC11 e RC12) foram obtidas em cada combinação híbrida. Os genitores e as 

gerações segregantes foram avaliados em experimentos de campo instalados na área 

experimental do Programa de Melhoramento de Feijão da UFSM, em Santa Maria – RS, em duas 

épocas de cultivo (safra 2012 e safrinha 2013). Amostras aleatórias de 10 g de sementes de cada 

planta dos parentais e das gerações obtidas para cada combinação híbrida, em cada época de 

cultivo, foram moídas em micromoinho até a obtenção de partículas inferiores a 1 mm. A 

determinação da concentração de zinco foi realizada por digestão nítrica-perclórica e leitura em 

espectrofotômetro de absorção atômica. As estimativas de herdabilidade em sentido amplo 

variaram de 67,21% (Cal 96 x Hooter, safrinha) a 90,03% (CNFP 10104 x CHC 01-175, 

safrinha), indicando maior contribuição da variância genética na expressão da concentração de 

zinco nas sementes de feijão e, portanto, se espera maiores facilidades para a seleção. A 

herdabilidade em sentido restrito da concentração de zinco foi determinada apenas no 

cruzamento CNFP 10104 x CHC 01-175 no cultivo de safra e apresentou baixa magnitude (h
2
r = 

29,15%). Ganhos com a seleção de 17,32 a 23,89% foram obtidos para a concentração de zinco 

em sementes de feijão Mesoamericano e de 27,80%, em sementes de feijão Andino. Em geração 

precoce a herdabilidade no sentido amplo da concentração de zinco em sementes de feijão 

Mesoamericano e Andino é de alta magnitude (h
2
a = 67,21 a 90,03%) e os ganhos com a seleção 

são altos, de 17,32 a 27,80%.  112 recombinantes com alta concentração de zinco nas sementes 

podem ser selecionados a partir dos quatro parentais testados neste estudo.  
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