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A magnitude do ganho genético obtido nos programas de melhoramento é proporcional à 

eficiência na seleção, a qual está diretamente ligada à capacidade das metodologias adotadas em 

discriminar o potencial do material genético. O uso de procedimentos genético-estatísticos mais 

refinados, como a metodologia de modelos mistos, constitui uma alternativa a ser utilizada no 

melhoramento do feijoeiro, sobretudo quando se dispõe de experimentos desbalanceados. Diante 

disso, objetivou-se com este trabalho estimar parâmetros genéticos e predizer o valor genético de 

populações segregantes de feijão e de indivíduos oriundos destas populações, utilizando a 

metodologia de modelos mistos ("restricted maximum likelihood"/"best linear unbiased 

prediction", REML/BLUP). Para isso, foram avaliadas 35 populações segregantes (geração F3) 

oriundas de um dialelo parcial 5x7 (5 genitores do grupo comercial Preto e 7 do grupo Carioca). 

O experimento foi conduzido em Coimbra-MG na safra de inverno 2014 e os 12 genitores 

constituíram as testemunhas. O delineamento estatístico utilizado foi blocos casualizados com 

três repetições e parcelas de quatro linhas de 4 m, espaçadas de 0,50 m. De uma dessas linhas 

foram obtidos os dados de produtividade de grãos (em gramas/planta) e diâmetro do hipocótilo 

(em centímetros) de plantas individuais. Devido à perda de parcelas e plantas, houve 

desbalanceado para o número de repetições (2 ou 3) e de plantas/população (92 a 163). Para 

estimar os componentes de variância e predizer os valores genéticos aditivos foi utilizado o 

Modelo 61 do programa Selegen-Reml/Blup. A análise de deviance evidenciou efeito 

significativo de genótipos (p<0,01) para o diâmetro do hipocótilo e produtividade de grãos. 

Portanto, os respectivos componentes de variância aditiva e coeficientes de herdabilidade foram 

significativamente diferentes de zero, o que mostra a existência de variabilidade genética para 

esses caracteres. A herdabilidade, ao nível de média, foi de 78% e 71% e a acurácia na seleção 

de populações de 88% e 84% para o diâmetro do hipocótilo e produtividade de grãos, 

respectivamente. Na seleção dentro de populações, a herdabilidade individual no sentido restrito 

apresentou valores baixos para ambos os caracteres (< 6%). Os valores de acurácia na seleção 

individual foram inferiores a 25%. Apesar da baixa magnitude, as herdabilidades individuais 

dentro de populações contribuíram para maior ganho com o BLUP individual, em comparação 

ao BLUP de populações, proporcionando ganho de 1% para os dois caracteres. A variação 

ambiental dentro de parcela ou entre plantas apresenta contribuição majoritária para a variância 

fenotípica total, na avaliação de plantas individuais de feijão. As populações segregantes 

TB9401/VC12, BRS Valente/RP1, BRS Valente/VC12, BRS Valente/CNFC10720, BRS 

Valente/VC16 e Diamante Negro/RP1 destacam-se por apresentar valor genético aditivo elevado 

para diâmetro do hipocótilo e produtividade de grãos. 
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