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O feijão “carioca” é o mais cultivado e consumido no Brasil. No entanto, as cultivares desse tipo 

de feijão ainda deixam a desejar quanto aos caracteres produtividade, aspecto comercial dos 

grãos e arquitetura de planta, simultaneamente. O objetivo com este trabalho foi avaliar o 

potencial de populações de feijoeiro, oriundas de diferentes cruzamentos, em diferentes safras, 

visando o melhoramento do feijão carioca. Foram avaliadas 20 populações F2 selecionadas com 

base em um dialelo parcial 6 x 8. De cada uma destas populações foram extraídas 19 famílias, 

perfazendo um total de 380. Estas famílias foram avaliadas em duas gerações nas safras 

inverno/2011 (F2:3) e seca/2012 (F2:4), juntamente com os 14 genitores. Foi utilizado o 

delineamento em látice quadrado triplo. Avaliaram-se a arquitetura de planta, produtividade e 

aspecto de grãos. A arquitetura de plantas foi avaliada por uma escala de notas de 1 a 5, em que 1 

– planta ereta com uma haste, poucas ramificações; e 5 – planta completamente prostrada com 

muitas ramificações, guias muito longas. O aspecto de grãos também foi avaliado por uma escala 

de notas de 1 a 5, em que: 1 – típico grão Carioca: cor creme com estrias marrom-claras, fundo 

claro, sem halo, peso médio de 100 sementes de 22 a 24 g, grãos não achatados; e 5 – creme com 

estrias marrom-escuras, fundo escuro, com halo, peso médio de 100 sementes menor que 22 g, 

grãos achatados. Observou-se efeitos significativos de famílias nas duas safras e de interação 

famílias com safras para os três caracteres. Para a seleção das famílias superiores foi utilizado o 

índice Z, em que as médias de cada caraterística, em cada safra, foram padronizadas e somadas. 

Como o interesse em arquitetura de plantas e aspecto de grãos é pelas menores notas, estes 

caracteres padronizados foram multiplicados por um negativo (-1) antes da soma. Assim, os 

maiores valores obtidos pelo somatório das médias padronizadas de cada característica, em cada 

safra, indica famílias superiores quanto aos caracteres arquitetura de plantas, produtividade e 

aspecto de grãos, simultaneamente. Os genótipos VC6, CNFC 9466, BRS Horizonte, BRS 

Supremo, L2, L3 e L1 foram, nesta ordem, os que mais se destacaram como genitores das 10 

famílias com maior potencial quanto ao índice Z. Estes genitores apresentam potencial no 

melhoramento do feijão “carioca”. VC6, L3, L2 e L1 são linhagens elites do programa de 

melhoramento do feijoeiro da Universidade Federal de Viçosa. A população oriunda do 

cruzamento CNFC9466 / VC6 se destacou visando extração de linhagens superiores quanto à 

arquitetura de planta, produtividade e aspecto de grãos. 
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