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O desenvolvimento de cultivares de feijão biofortificadas para ferro atende a demanda mundial 

de alimentos que possam ser usados para minimizar os problemas de carências nutricionais. O 

feijão se sobressai aos cereais quanto à concentração de ferro e não necessita de polimento antes 

do consumo, por isso apresenta grande potencial para a biofortificação. Assim, foram objetivos 

desse trabalho obter estimativas de parâmetros genéticos para a concentração de ferro em 

sementes de feijão Andino e selecionar recombinantes para o programa de biofortificação de 

feijão. Para tanto, foram realizados cruzamentos dirigidos entre as linhagens de feijão Andino 

IAC Boreal x Light Red Kidney e Ouro Branco x Light Red Kidney, contrastantes para a 

concentração de ferro nas sementes. Em ambas as combinações híbridas foram obtidas sementes 

das gerações F1, F1 recíproco, F2, F2 recíproco e retrocruzamentos RC11 e RC12. Um experimento 

de campo foi conduzido em área do Programa de Melhoramento de Feijão da UFSM, Santa 

Maria – RS, em cultivo de safrinha de 2014, para avaliar os parentais e as gerações segregantes. 

As plantas foram colhidas à mão, e de maneira individual, na maturação para evitar a 

contaminação das sementes por metais. As sementes foram moídas para a obtenção de uma 

farinha de feijão cru e a determinação da concentração de ferro foi realizada por digestão nítrica-

perclórica e leitura em espectrofotômetro de absorção atômica de chama. As estimativas de 

herdabilidade em sentido amplo foram de magnitude intermediária (h
2
a= 52,36%; Ouro Branco x 

Light Red Kidney) a alta (h
2
a= 67,83%; IAC Boreal x Light Red Kidney), indicando que a 

variância genética apresentou maior proporção na variância fenotípica. Já, a herdabilidade em 

sentido restrito variou de 19,04 a 45,29% nos cruzamentos Ouro Branco x Light Red Kidney e 

IAC Boreal x Light Red Kidney, respectivamente, sugerindo dificuldades para a fixação desse 

caráter com o avanço das gerações. Ganhos com a seleção preditos de 24,43% (IAC Boreal x 

Light Red Kidney) e de 6,68% (Ouro Branco x Light Red Kidney) foram observados para a 

concentração de ferro em sementes de feijão. A seleção de recombinantes com alta concentração 

de ferro nas sementes é promissora no cruzamento IAC Boreal x Light Red Kidney devido às 

altas estimativas de herdabilidade no sentido amplo e de ganho com a seleção predito e a 

intermediária estimativa de herdabilidade no sentido restrito.  
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