
2º WORKSHOP 

 

 

Estimativas de parâmetros genéticos em linhagens de feijão-comum 
  

BERRES, V. A. (1)*; CHAVES, V. F. (1); SILVA, P. C. (1); RADER, E. (1); PAVAN, B. 
E. (2); CANDIDO, L. S.(3) 

 
(1) Graduandos em Biotecnologia – UFGD/Dourados-MS/Brasil;  

(2) Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Campus de Ilha 
Solteira, SP; 

(3) Profa Dra. da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais – 
UFGD/Dourados, MS. 

*Autor para correspondência: vanderberres10@gmail.com 

 
Conhecer a variabilidade genética dos genótipos que estão sendo avaliados em 
campo é de fundamental importância em um trabalho de melhoramento. Esse 
conhecimento ajuda o melhorista na tomada de decisões relacionadas com a escolha 
do método de melhoramento apropriado, na decisão de quais parentais utilizar em 
cruzamentos e os caracteres que devem ser priorizados na seleção. Assim, objetivou-
se estimar os parâmetros genéticos de linhagens de feijão-comum, oriundas do 
programa de melhoramento da Universidade Estadual Paulista, em Ilha Solteira, SP. O 
experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de Ciências Agrárias, da 
Universidade Federal da Grande Dourados, no período da seca, com semeadura em 
março de 2015. Foram avaliadas 15 linhagens pré-comerciais e cinco testemunhas de 
feijão, em delineamento de blocos casualizados com três repetições. Cada linhagem 
foi semeada em quatro linhas de quatro metros, com 15 sementes por metro e 
espaçamento entre linhas de 0,5 metro, sendo considerado como área útil as duas 
linhas centrais de cada parcela. Foram avaliadas a altura de plantas (AP), altura da 
inserção da primeira vagem (ALTV), número de vagens por planta (NVP), número de 
grãos por vagem (NGV), diâmetro de hipocótilo (DH), número de dias para 
florescimento (FLOR), número de dias para maturação (MAT), produtividade (PROD) e 
massa de 100 grãos (M100). Foi possível constatar diferença estatística significativa 
entre as linhagens para todas as características avaliadas, indicando a presença de 
variabilidade. As herdabilidades estimadas foram de alta magnitude, particularmente 
para P100 (92,5%), MAT (88,5%) e NVP (87,5%). Os coeficientes de variação 
genético variaram de 1,57% (FLOR) a 36,8% (NVP). A razão entre os coeficientes de 
variação genético e ambiental foram superiores a uma unidade em todas as 
características, com exceção da característica ALTV (0,8), indicando possibilidade de 
sucesso na seleção com base nesses caracteres. Dessa forma, a variabilidade 
genética dessas linhagens é considerada alta e suficiente para utilização das mesmas 
em programas de melhoramento genético. 
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