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O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um dos mais importantes constituintes da dieta da população 

brasileira, por ser reconhecidamente uma excelente fonte proteica, além de possuir bom 

conteúdo de carboidratos e ser rico em ferro. Essa cultura tem tal importância, pois o Brasil é o 

maior produtor mundial de feijão com produção média anual de 3,5 milhões de toneladas, sendo 

cultivada por pequenos e grandes produtores. Os programas de melhoramento de feijão em sua 

maioria visa melhoria genéticas para obter fenótipos com maior potencial produtivo e com 

características agronômicas desejáveis e insensíveis às variações ambientais.  O objetivo deste 

trabalho foi selecionar linhagens em estágio inicial de avaliação para o caráter produtividade. O 

experimento foi realizado no município de Selvíria-MS, que tem clima quente e inverno seco. 

Foram avaliadas trinta e cinco linhagens endogâmicas em S8 (TR) do programa de 

melhoramento da Unesp/FEIS e três testemunhas comerciais para o caráter produção (PR, ton ha
-

1
). Utilizou-se delineamento em blocos aumentados com as três testemunhas comuns (TC) e sete 

TR com cinco repetições. As estimativas de variâncias, parâmetros genéticos e valores 

genotípicos foram obtidos pelo método estatístico REML/BLUP, utilizando as TC e blocos como 

fatores fixos e TR como fator aleatório. Adotou-se uma intensidade de seleção de 33%. Os 

resultados obtidos foram: variabilidade genética 4534,83 variabilidade residual 3531,12 e 

herdabilidade de 56,22%. A média geral das trinta e cinco linhagens foi de 298,89 g por parcela 

de 1m
2
. O Coeficiente de variação (CV) ficou em torno de 18,91%, sendo considerado baixo, 

indicando que as linhagens são razoavelmente homogêneas de acordo com o valor de CV=25% 

definido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A média da população 

selecionada (MPS) foi de 350,72 g havendo assim um ganho de seleção (GS) de 29,13 g ou ainda 

9,74%. 
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