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Nos programas de melhoramento de feijoeiro-comum, o tempo de cocção do grão (TC) é 

uma característica importante, e que limita o avanço de linhagens em etapas seguintes de 

seleção. Quanto menor o TC, melhor para atender a demanda do consumidor, que possui pouco 

tempo para o preparo dos alimentos. Os objetivos desse trabalho foram estudar a variabilidade 

genética e selecionar as melhores linhagens elite para TC. Nos ensaios preliminares foram 

avaliadas 140 linhagens elite separadas por tipo de grãos: 68 carioca, 30 preto, 16 mulatinho, 14 

carioca de ciclo precoce e 12 roxinho. Os experimentos, separados por tipo de grão, foram 

conduzidos em Santo Antônio de Goiás, inverno/2011, em blocos completos ao acaso, com duas 

repetições. As amostras de grãos foram utilizadas para determinação do TC, pelo método de 

Matson. Foram estimados parâmetros genéticos e fenotípicos. Após a análise dos resultados, 17 

linhagens com menor TC foram selecionadas para compor o ensaio de validação. Esse foi 

conduzido em três ambientes em blocos completos ao acaso, com duas repetições, para estudo de 

interação genótipos com ambientes e seleção das melhores linhagens. Foram realizadas análises 

de variância individuais e conjunta e teste de agrupamento de médias. Foram detectadas 

diferenças significativas entre as linhagens para os ensaios carioca, preto e mulatinho e as 

estimativas de herdabilidade foram, respectivamente, de 44,7%, 65,8% e 81,0%, todas diferentes 

de zero, de moderada a alta magnitude, o que indica a existência de variabilidade entre as 

linhagens e a possibilidade de sucesso com a seleção para TC. O ganho esperado com a seleção, 

utilizando intensidade de seleção de 20%, foi de 8,03% (carioca), 14,54% (preto) e 13,11% 

(mulatinho), ressaltando o potencial genético para seleção de linhagens com menor TC. No 

ensaio de validação, houve diferenças significativas para as linhagens nos três ambientes. A 

média geral dos ambientes variou muito: 32,6 minutos (Ponta Grossa/PR/Seca/2013), 44,8 

minutos (Santo Antônio de Goiás/GO/Inverno/2013) e 41,1 minutos (Brasília/DF/Águas/2013), 

reflexo do efeito ambiental no TC. A análise conjunta exibiu diferenças significativas (p≤0,05) 

para linhagens, ambientes e interação linhagens com ambientes, o que representa a presença de 

variabilidade genética entre as linhagens, heterogeneidade entre os ambientes, bem como a 

resposta diferencial das linhagens nos diferentes ambientes, conforme tem sido relatado em 

outros trabalhos. O teste de agrupamento definiu três grupos sendo selecionadas nove linhagens 

elite com tempo de cocção semelhante ao das melhores testemunhas e mais baixo do que o TC 

da Pérola. Nenhuma linhagem apresentou TC inferior ao da melhor testemunha. O TC médio das 

linhagens selecionadas foi 17% inferior ao cultivar Pérola, ressaltando o bom potencial para 

redução do TC do grão. 
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