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A cultura do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) possui diversos sistemas de colheita, 

variando desde o manual, predominante na agricultura familiar, até o totalmente mecanizado, 

comum em grandes empresas rurais. Independente do sistema adotado, a ocorrência de chuva 

durante o período de colheita pode resultar em perda na qualidade dos grãos, que podem 

germinar ou ficarem manchados. Para mitigar estes danos é necessário que as cultivares sejam 

tolerantes à germinação precoce dos grãos nas vagens, fenômeno conhecido como viviparidade. 

Desta forma, objetivou-se verificar a existência de variabilidade genética para este caráter entre 

as linhagens do ensaio de valor de cultivo e uso (VCU) do feijoeiro conduzido no estado de 

Minas Gerais. A viviparidade foi avaliada por meio de dois caracteres: a porcentagem de grãos 

germinados nas vagens (PGGV) e a absorção de água pelas vagens (AAV). As 25 linhagens 

foram semeadas a campo e as vagens foram colhidas para realização do trabalho. Para avaliar a 

PGGV, cinco vagens foram enroladas em folhas de papel de germinação umedecidas com água 

destilada e os rolos foram mantidos em câmara de nebulização por um período de seis dias. Esse 

procedimento foi repetido quatro vezes. Para o caráter AAV, três vagens por repetição, foram 

inicialmente pesadas e posteriormente colocadas em um becker com água destilada por 12 horas. 

Após esse tempo foi obtido novo peso. Esse processo também foi realizado com quatro 

repetições. A AAV foi estimada pela equação: (massa de água absorvida/massa das vagens 

secas)x100. Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo que, para PGGV, 

procedeu-se a transformação para: arcsen√x. A precisão avaliada pela acurácia foi maior para 

AAV (rgg’=0,87) que para PGGV (rgg’=0,58). Ocorreu diferença entre as linhagens tanto para 

AAV, quanto para PGGV. As médias de AAV variaram de 41,9% (linhagem CNFCMG 11-06) a 

103,2% (linhagem VC-25). Já para PGGV a variação foi menos expressiva. Provavelmente o 

tempo de exposição das vagens no papel de germinação não permitiu uma maior discriminação 

das linhagens. A seleção para esse caráter é factível, mas é necessário maior controle na 

avaliação dos caracteres, especialmente a PGGV. 
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