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Além do feijão carioca, outros tipos de feijão são cultivados no Brasil, como os de grãos 

pretos. Apesar de ser o segundo tipo de feijão mais consumido no Brasil, a produção 

nacional de feijão preto tem sido, nos últimos anos, insuficiente para o abastecimento do 

mercado interno, que importa anualmente mais de 100 mil toneladas. O desenvolvimento 

de novas cultivares de feijão de arquitetura ereta e alto rendimento de grãos é desejável 

pelos programas de melhoramento dessa cultura. Isso porque plantas de arquitetura mais 

ereta apresentam como principal vantagem a possibilidade de colheita mecanizada com 

menores perdas. A hibridação é atualmente o principal método de melhoramento utilizado 

na cultura do feijoeiro e, nesse contexto, a escolha eficiente de genitores é etapa crucial, 

pois dela depende o sucesso das posteriores. Nessa escolha, destacam-se os cruzamentos 

em esquemas dialélicos parciais. Tais esquemas, além de fornecerem informações sobre o 

tipo de ação gênica predominante e proverem estimativas da capacidade geral e específica 

de combinação dos genitores, permitem maximizar a exploração dos cruzamentos entre 

genitores que são complementares em relação a fenótipos desejáveis. A avaliação do 

dialelo em diferentes condições ambientais permite que a interação GxA seja considerada 

já na fase inicial dos programas de melhoramento. Assim, o objetivo com este trabalho foi 

avaliar o efeito de safras nas estimativas de CGC e CEC de genitores de feijoeiro quanto 

aos caracteres arquitetura de plantas (ARQ) e produtividade de grãos (PROD). Para tal, 12 

genitores foram dispostos em dois grupos para compor um dialelo parcial num esquema 5 

x 7. O grupo 1 foi composto por genitores de grãos preto e arquitetura ereta de planta 

enquanto o grupo 2 por genitores de grãos carioca. Os 35 híbridos F1’s e os 12 genitores 

foram avaliados na safra do inverno de 2012 e na seca de 2013 quanto a ARQ (notas de 1 a 

5) e PROD (em kg.ha
-1

). Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com três 

repetições e parcelas de três linhas de um metro. Os dados foram analisados conforme 

modelo de Geraldi e Miranda Filho utilizando pais e F1’s. Os efeitos de capacidade geral de 

combinação (CGC) não foram significativos apenas na safra de inverno de 2012 para ARQ 

no grupo 2 e PROD no grupo 1. A capacidade específica de combinação (CEC) foi 

significativa para PROD e não significativa para ARQ nas duas safras. Com base na 

análise conjunta do dialelo, observou-se efeitos significativos de interação (CGC1 x safras, 

CGC2 x safras e CEC x safras) para PROD e não significativos para ARQ. Esses resultados 

indicam maior complexidade da característica produtividade de grãos em relação à 

arquitetura de plantas e que avaliação de ARQ pode ser realizada em apenas uma das 

safras. 

 


