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O feijão comum é uma leguminosa extremamente importante para o Brasil por ter grande 

importância econômica, social, nutricional e funcional. O feijoeiro tem uma boa adaptação em 

diversos climas o que permite seu cultivo durante o ano inteiro, a cultura pode apresentar ciclos 

de 65 a 100 dias, o que a torna apropriada para compor, desde sistemas agrícolas intensivos 

irrigados, até aquele com baixo uso tecnológico, propiciando uma grande diversidade genética 

para a cultura, sendo assim cultivado mundialmente por pequenos e grandes produtores.  A 

diversidade genética garante a base para o melhoramento, e sua manutenção é fundamental para 

o desenvolvimento de novos materiais e a sustentabilidade do programa. Sendo sua mensuração, 

entre linhagens elites, necessária para a identificação de combinações parentais que gerem 

populações segregantes promissoras. Dessa forma, objetivou neste trabalho avaliar a diversidade 

genética em linhagens elites de feijão. O experimento foi realizado no município de Selvíria-MS, 

que tem clima Aw. Foram avaliadas 122 linhagens (TR) do programa de melhoramento da 

Unesp/FEIS e cinco testemunhas comerciais (TC) para os sete caracteres agronômicos. Utilizou-

se delineamento em blocos aumentados com três repetições para TR e quatro repetições por 

bloco para TC, totalizando doze repetições. Obteve-se as distâncias genéticas pelo método de 

Mahalanobis a partir dos valores genotípicos gerados pelo métodos REML/BLUP no software 

SELEGEN. A partir das distâncias procedeu-se os agrupamentos pelo método de otimização de 

Tocher e UPGMA com o auxílio do programa Genes. O método de Tocher formou 14 grupos 

onde o primeiro possui 100 materiais havendo a formação de 6 grupos unitários demostrando 

que tais genótipos apresentam grande diversidade genética em relação aos demais, sendo estes 

44, 47, 29, 61, 8, 38, uma testemunha cultivar Formoso que se diferenciou das demais 

testemunhas. Pelo método do UPGMA foram identificados os materiais 2, 32, 61, 44, 8, 38, 15 

como os mais divergentes, sendo que os genótipos 2, 32 são próximos entre si e apresentam 

grande diversidade comparado aos demais, o mesmo ocorreu para os materiais 5 e 15. Tais 

genótipos altamente divergentes podem ser usados como fonte de variabilidade genética para 

novos cruzamentos, no entanto suas qualidades agronômicas para cultivo e uso também devem 

ser avaliadas para indicação de genitores. Houve relativa coincidência nos métodos de 

agrupamentos, se diferenciaram principalmente no agrupamento para alguns genótipos, como 

por exemplo o 47 que foi isolado pelo método de Tocher e está agrupado com o genótipo 118 

pelo método de UPGMA. A utilização de métodos hierárquicos e de otimização conjuntamente 

facilita a interpretação da diversidade genética, visto que um método delimita os grupos e o outro 

demonstra a hierarquia dos agrupamentos fornecendo maiores informação ao melhorista. 
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