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O Feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma das principais fontes alimentares no Brasil, 

agregado tanto por valores culturais como nutricionais. É uma planta com predominância de 

autofecundação, constituindo um complexo sistema de melhoramento. O objetivo deste trabalho 

foi proceder a seleção de linhagens de feijão por meio de índices de seleção. O presente estudo 

foi realizado no município de Selvíria-MS no ano de 2014. Foram avaliadas 122 linhagens e 5 

testemunhas (cultivares comerciais IAC). O delineamento experimental utilizado foi o Blocos 

Aumentados, contendo 3 repetições para as linhagens e 12 para as testemunhas sendo 4 dentro de 

cada bloco. Foram avaliados os caracteres: Altura de planta (AP), Altura de inserção da primeira 

vagem (A1V), Diâmetro de hipocótilo (DH), Diâmetro do epicótilo (DE), Florescimento 

(FLOR), Produtividade (PROD) e Massa de 100 sementes (M100).  De posse dos dados foram 

realizadas as análises estatísticas por caráter e obteve seus respectivos valores genotípicos. 

Posteriormente efetuou-se a seleção das melhores linhagens por meio do índice de seleção de 

Mulamba e Mock. De posse dos valores genotípicos de todos os caracteres efetuou-se a 

correlação de Pearson. Todos os procedimentos de análise foram feitos pelo proc mixed, método 

REML no programa SAS.  A seleção efetuada pelo índice foi eficiente para todos os caracteres 

exceto para o DE, sendo o maior ganho obtido para o caráter PROD que obteve 

aproximadamente 15% de progresso genético. De uma forma geral os progressos foram 

pequenos sendo sempre inferiores a 10% exceto para PROD. Foi observado correlações de 

média a alta magnitudes entre os caracteres: AP X A1V (r 0,39767), DH x DE (r 0,81056), A1V 

x DH (r -0,37754), A1V x DE (r -0,38090), DH x PROD (r -0,40546) e DE x PROD (r -

0,30436). Correlações de média alta magnitudes indicam que os caracteres possuem ligações 

genéticas, no entanto deve se observar se favoráveis ou desfavoráveis para o melhoramento. Para 

AP x A1V correlações positivas são interessantes, mostrando que ganhos em uma característica 

proporciona ganhos a outra. Já DE x PROD possuem uma correlação negativa, que não é 

favorável, já que o caráter DE está ligado a arquitetura de plantas, mostrando que plantas com 

arquitetura prostrada são mais produtivas, tornando a seleção para ambas as características mais 

difíceis. Esse fato pode ser demonstrado pelo pequeno ganho de DH (0.92%), e ganho negativo 

para DE (-0,04%). No entanto correlações negativas também podem ser favoráveis para seleção, 

assim como em DF x A1V (r -0,19) e DF x AP (r -0,19) proporcionando ganhos favoráveis para 

as duas características, ou seja, plantas precoces com plantas maiores, proporcionando ganhos 

pelo índice nas duas características. O índice de seleção foi eficiente para a seleção de quase 

todas as características devido as correlações favoráveis ao melhoramento. 
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