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O Brasil é o maior produtor mundial de feijão (Phaseolus vulgaris L.). Entre os estados 

produtores, Minas Gerais ocupa a segunda posição, precedido apenas pelo Paraná. O feijão do 

tipo carioca é o mais cultivado no país. Todavia, outros tipos de menor expressão nacional são 

relevantes em determinadas regiões, como é o caso do feijão-vermelho, amplamente cultivado na 

Zona da Mata de Minas Gerais. A demanda por esse tipo de grão tem sido cada vez maior, sendo 

necessária a obtenção de cultivares superiores àqueles em uso pelos agricultores. Assim, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial de famílias de feijão-vermelho, oriundas de dois 

ciclos de seleção recorrente, para derivação de linhagens superiores. Foram avaliadas 30 famílias 

F2:4 de feijão-vermelho, do Programa de Melhoramento da Universidade Federal de Viçosa, 

quanto à produtividade de grãos, arquitetura de plantas, aspecto de grãos e tempo de cocção. Os 

cultivares/linhagens Ouro Vermelho, Vermelhinho, Vermelho 2157, AFR 140 e OVR foram 

utilizados como testemunha. O experimento foi conduzido em Coimbra (MG), nas safras da seca 

e inverno de 2013. Os tratamentos foram dispostos em delineamento de blocos ao acaso, com 

três repetições. As parcelas foram constituídas por quatro linhas de 2 m, espaçadas em 0,5 m. Os 

dados foram submetidos às análises de variâncias individuais e conjuntas. As médias das famílias 

foram comparadas às médias de cada testemunha pelo teste de Dunnett, à 5%. Para auxiliar na 

seleção das melhores famílias foi estimado o índice da distância genótipo-ideótipo adaptado, no 

qual a mesma característica avaliada em dois ambientes foi considerada como característica 

diferente. As análises genético-estatísticas foram realizadas utilizando o programa GENES. As 

famílias apresentaram elevada produtividade de grãos. Na safra da seca, a produtividade foi de 

3.927 kg/ha e, no inverno, de 4.020 kg/ha. Na média das safras, a maior produtividade foi de 

4.585 kg/ha. Essa produtividade foi maior que a produtividade da testemunha Vermelhinho 

(3.605 kg/ha) e não diferiu estatisticamente da Ouro Vermelho (3.842 kg/ha) e OVR (4.310 

kg/ha). De modo geral, as famílias destacaram-se quanto ao aspecto de grãos, equiparando-se ao 

cultivar Ouro Vermelho, testemunha considerada padrão para essa característica. Por outro lado, 

o desempenho foi insatisfatório para o caráter arquitetura de plantas. Para o tempo de cocção, 

apenas seis das 30 famílias apresentaram tempo de cocção considerado alto, entre 44 e 51 

minutos. Pelo índice da distância genótipo-ideótipo, sete famílias obtiveram classificação 

superior à linhagem OVR, testemunha com melhor posição no rank. Estas, juntamente com 

outras nove, superaram o cultivar Ouro Vermelho, classificado na 18
a
 posição. Com base nas 

análises individuais e conjuntas, na comparação das médias das famílias com as testemunhas e 

no índice de seleção, concluiu-se que a maioria das famílias apresenta potencial para extração de 

linhagens superiores. 
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