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A seleção recorrente (SR) tem sido utilizada no melhoramento de plantas autógamas para 

ampliar a variabilidade genética e favorecer a recombinação gênica, proporcionando aumento no 

ganho genético e ampliando a base genética das cultivares. Com a finalidade de desenvolver 

cultivares do grupo carioca com alto rendimento e estabilidade de produção teve início   em 1998 

no IAPAR, um programa de SR. Oito genitores foram selecionados  e intercruzados, por meio de 

um esquema de dialélico parcial, para gerar a população base (C0S0). Na geração F6 300 

progênies (C0S5) foram selecionadas e avaliadas em delineamento de blocos aumentados de 

Federer e as 20 progênies que se destacaram foram selecionadas e codificadas. As mesmas foram 

recombinadas por meio de cruzamentos circulantes, obtendo-se a população (C1S0) iniciando o  

segundo ciclo, nos quais os procedimentos anteriores foram repetidos. Até o momento foram 

concluídos cinco ciclos de SR, resultando no desenvolvimento de duas cultivares, IPR Tangará e 

IPR Quero-quero, registradas para cultivo no RNC/MAPA em 2008 e 2014 respectivamente e 

indicadas para cultivo nos estados de RS, SC, PR, SP e MS. A cultivar IPR Tangará, derivada da 

linhagem LP02-02, selecionada no primeiro ciclo de SR, apresenta potencial produtivo médio de 

3.326 kg/ha, resistência moderada às doenças e tolerância intermediaria a seca e calor e 

excelente qualidade de grãos. Nos ensaios de VCU, estabelecidos conforme normas do 

RNC/MAPA, IPR Tangará superou em 12% o rendimento da IAPAR 81 na média de 18 

ambientes no PR, em 22% o rendimento da  IAC Alvorada, 9% da SCS 202 Guará e 7% da 

Pérola no VCU conduzido em 16 ambientes em SC pela EPAGRI. Em SP, no VCU conduzido 

pelo IAC em 24 ambientes, superou em 12% o rendimento da IAC Alvorada e em 7% a Pérola. 

A cultivar IPR Quero-quero oriunda da linhagem LP07-80, obtida no segundo ciclo de SR, 

resultante da recombinação entre as linhagens LP02-21/LP02-22, destaca-se pelo alto potencial 

produtivo médio 4.425kg/ha, elevada sanidade,  baixo tempo de cozimento, 19 minutos, e maior 

teor de ferro nos grãos, 9mg/100g. No VCU, conduzido em 32 ambientes do PR, superou em 9% 

o rendimento da IPR Siriri. No VCU Sul Brasileiro, superou em 13% a cultivar Pérola no RS, em 

16% a Pérola e 15% a SCS 202 Guará em SC e em 14% a IAC Alvorada e IPR Juriti em SP. 

Também se encontram na fase de pré-registro no MAPA cinco linhagens, as quais têm 

apresentado na média do ensaio de VCU rendimento superior a 10% a média das testemunhas 

IPR Tangará e Pérola. O uso da SR proporcionou ganho em rendimento, sanidade das plantas, 

qualidade tecnológica e nutricional dos grãos e aumento da variabilidade genética, diminuindo a 

vulnerabilidade genética da cultura.   
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