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O feijoeiro por ser uma das culturas com menor duração de ciclo (80 a 90 dias), tem sido 

amplamente semeado sob irrigação e em rotação com outras espécies. Em razão do ciclo curto, 

tem sido possível o seu cultivo em três épocas durante o ano, bem como maior flexibilidade em 

rotação com outras culturas e escape em relação a estresses bióticos e abióticos. Desta forma, 

diversos programas de melhoramento têm buscado desenvolver cultivares precoces. Além da 

precocidade, é fundamental que as cultivares apresentem alta produtividade e grãos com padrão 

comercial aceitável. O objetivo foi avaliar e selecionar linhagens precoces, e de alto potencial 

produtivo para compor um dialelo parcial. O experimento foi conduzido na estação experimental 

de Coimbra-MG da Universidade Federal de Viçosa, em delineamento experimental de blocos ao 

acaso com três repetições, utilizando-se 36 cultivares de feijão. As parcelas foram constituídas de 

duas linhas de quatro metros, espaçadas de 0,50 m. As características avaliadas foram: i) dias 

decorridos entre a emergência e o florescimento (DEF) e ii) produtividade de grãos. Os 

genótipos selecionados serão utilizados para compor um dialelo parcial: grupo I constituído de 

linhagens de ciclo curto e o grupo II de linhagens de ciclo normal, grãos tipo carioca e alto 

potencial produtivo. Os dados foram submetido a análise de variância e teste de agrupamento de 

médias Scott Knott, utilizando o programa computacional Genes. A análise de variância 

evidenciou efeito significativo do fator genótipo para as características DEF e PROD. Tal fato 

demonstra que os genótipos apresentam variabilidade quanto ao ciclo e rendimento de grãos, 

possibilitando a seleção de genitores que possuam características de interesse. No teste de 

agrupamento de médias para a característica DEF, pode ser observada a formação de 4 grupos: o 

grupo I foi composto de duas cultivares que apresentaram ciclo de 97 dias, no grupo II houve 

uma variação de ciclo de 91 a 85 dias, no grupo III as cultivares variaram de 81 a 72 dias de 

ciclo e no grupo IV de 71 a 66 dias. Nos dois primeiros, estão inseridos genótipos de ciclo mais 

longo, no terceiro os de ciclo intermediário e no quarto os genótipos precoces, sendo estes os 

genótipos alvos para compor o grupo um do dialelo parcial. Avaliando o caráter rendimento de 

grãos, fica evidente a formação de apenas dois grupos, estando no I aqueles genótipos que 

apresentaram os maiores rendimentos (3.854 a 1.808 Kg.ha
-1

) e devem ser priorizados no 

momento da seleção para formar o grupo II do dialelo parcial. Com base nos caracteres avaliados 

os genótipos selecionados foram: 1090067-18, Goiano Precoce, XAN 112, Carioca 1070 e 

Rosinha Precoce (grupo I) e RP1, VC3 e 28-TalismãxRuda (grupo II). 
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