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O feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) é um dos alimentos mais importante na dieta da 

população brasileira, por ser fonte de proteínas, carboidratos, vitaminas e ferro. O Brasil é o 

maior produtor e consumidor mundial dessa leguminosa, com um consumo per capita de 16,5 

kg.ano
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. O feijão “carioca” é o tipo comercial mais cultivado, consumido em nível nacional. 

Todavia, grãos de outros grupos comerciais sobressaem em regiões específicas do país, como é o 

caso do feijão vermelho na Zona da Mata de Minas Gerais. Desse modo, o desenvolvimento de 

cultivares agronomicamente superiores desse tipo de grão constitui uma das linhas de pesquisa 

dos programas de melhoramento voltados para essa região. Nesses programas, o sucesso na 

obtenção de linhagens superiores está diretamente relacionado ao potencial das populações 

segregantes obtidas nos blocos de cruzamentos. Neste contexto, objetivou-se com este trabalho 

identificar populações segregantes de feijão vermelho com potencial para extração de linhagens 

elites. Para tanto, 20 populações segregantes (geração F2), provenientes de um dialelo circulante 

do ciclo II de seleção recorrente, foram avaliadas juntamente com os genitores e as testemunhas 

Vermelhinho, Ouro Vermelho e OVR. O experimento foi conduzido na safra de inverno de 2014, 

em Coimbra-MG. Os tratamentos foram dispostos em blocos casualizados, com três repetições. 

As parcelas foram constituídas por duas linhas de três metros, espaçadas em 0,50 m. Em uma 

dessas linhas, as plantas foram colhidas individualmente e avaliado a produção de grãos/planta. 

Na linha restante foi avaliada a arquitetura de plantas, por escala de notas, e a produtividade de 

grãos em gramas e convertido para kg.ha
-1

. Para predizer o potencial das populações segregantes 

foi utilizada a metodologia de Jinks e Pooni (1976), e como padrão, de produção, foi utilizada a 

média de produção da testemunha Ouro Vermelho acrescida de 20%. Os dados de produtividade 

de grãos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas utilizando o teste de 

Dunnett. A análise de variância evidenciou efeito significativo apenas para o contraste entre 

médias de populações e linhagens (testemunhas e genitores), para a produtividade de grãos. Para 

esse caráter, dez populações apresentaram médias iguais ou superiores à testemunha 

Vermelhinho. Pela metodologia de Jinks e Pooni (1976), a probabilidade de superar o padrão 

variou entre 1,1 e 37,1%. Quatro populações apresentaram probabilidade superior a 32%, são 

elas: POP 14X2, POP 3X11, POP 5X13, POP 15X3. As populações POP 14X2 e POP 3x11 

destacaram-se por apresentarem superioridade tanto na análise de médias quanto na análise de 

plantas individuais. Com base nos resultados obtidos conclui-se que há populações com 

propriedades genéticas que as qualificam como promissoras para extração de linhagens 

superiores para produtividade de grãos e arquitetura de plantas.  
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