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A procura de cultivares de feijão que sejam produtivas e com porte ereto é um desafio da maioria 

dos programas de melhoramento do feijoeiro no Brasil. Considerando que o fenótipo nota de 

porte em algumas situações possui herdabilidade maior que a produtividade de grãos, questiona-

se qual a implicação de se realizar a seleção para planta ereta em gerações mais precoces no 

sucesso da seleção para produtividade em gerações mais avançadas no mesmo ou em local 

diferente do que ocorreu a avaliação. Para responder esse questionamento, foram utilizadas 62 

progênies de um programa de seleção recorrente para nota de porte avaliadas nas gerações S0:2 e 

S0:4. Os experimentos foram conduzidos em Lavras e Lambari, MG. As notas de porte foram 

obtidas por meio de uma escala de notas no momento da colheita, em que 1 representa planta 

totalmente acamada e 9 planta o mais ereta possível. Considerou-se duas intensidades de seleção, 

5 ou 10 melhores progênies, nas geração S0:2 para a nota de porte. A resposta correlacionada foi 

estimada para a produtividade e nota de porte em S0:4, tanto para Lavras como Lambari. 

Constatou-se: quando se considerou a seleção precoce em S0:2 Lavras e S0:4 no mesmo local, a 

resposta correlacionada embora fosse de menor magnitude que o resultado da seleção direta, 

nessa geração ainda foi expressiva. Contudo, quando foi considerada a resposta correlacionada 

no outro local, as estimativas foram negativas ou de pequena magnitude. Evidenciou-se que a 

associação entre a geração/safra e local contribuiu para que a interação progênie x ambiente 

fosse muito grande, inviabilizando o sucesso da seleção precoce. 
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