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RESUMO GERAL 

 

FERREIRA, L. U. Resistência do feijoeiro comum ao mofo-branco: comparação de 
métodos de inoculação e seleção de populações e linhagens resistentes. 2014. 70 f. 
Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia e 
Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.1 
 

O mofo-branco, causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum, é considerado como uma das 
doenças mais destrutivas que acometem a cultura do feijoeiro comum, sobretudo em 
monocultivos e cultivos de inverno. Não há informações suficientes acerca dos níveis de 
resistência das cultivares de feijoeiro, utilizadas no Brasil, a este patógeno. Porém, sabe-se 
que tais níveis são insuficientes para garantir produtividades estáveis desta cultura em 
regiões de clima favorável e elevada incidência desta doença. Portanto, ações no sentido de 
aumentar os níveis de resistência desta cultura a este patógeno tornam-se imprescindíveis. 
Os objetivos deste trabalho foram: (i) avaliar e qualificar diferentes métodos de inoculação 
artificial com o fungo S. sclerotiorum em feijoeiro comum e eleger aquele de maior mérito 
técnico; (ii) caracterizar cultivares e linhagens de feijoeiro, em condições de campo e 
mediante o teste do canudo, e estimar a correlação entre estes métodos de avaliação; e (iii) 
estimar as capacidades de combinação, gerais (CGC) e específicas (CEC), em diferentes 
ambientes e, mediante tais estimativas, definir quais são os melhores genitores e os 
cruzamentos mais promissores para a obtenção de linhagens resistentes ao mofo-branco. 
No estudo voltado à comparação dos métodos de inoculação de Sclerotinia sclerotiorum 
em feijoeiro comum, os ensaios foram conduzidos em delineamento inteiramente ao acaso, 
com quatro repetições, para cada método de inoculação. Cinco cultivares e uma linhagem 
testemunha foram inoculadas utilizando-se seis métodos de inoculação artificial. Os 
genótipos inoculados foram: BRS Requinte, BRS Madrepérola, BRS Cometa, Pérola, BRS 
Estilo, CNFC 9500 (resistência de campo). Os métodos de inoculação artificial foram: 
chumaço de algodão (CA), teste do canudo (TC), flor infectada em planta intacta (FIPI), 
disco BDA em planta intacta (BDAPI), disco BDA em folha destacada (BDAFD) e flor 
infectada em folha destacada (FIFD). Foram adotados como critérios de qualificação dos 
métodos: o coeficiente de variação experimental, desvio-padrão, p-valor referente ao teste 
homocedasticidade, coeficiente de correlação intraclasse e a razão de sensibilidade (RS). 
De acordo com a razão de sensibilidade, os métodos FIPI, BDAPI e FIFD foram inferiores 
ao método do canudo (TC), sendo que os demais, CA e BDAFD, não apresentaram relação 
linear significativa ao TC. Os métodos apresentaram variados níveis de dependência entre 
si conforme os coeficientes de correlação de Spearman estimados, ocorrendo valores 
significativos desde 0,48 a 0,88 (P<0,05). Conforme os resultados, o TC é o mais indicado 
para a realização de ensaios que têm por finalidade a discriminação de genótipos quanto à 
reação ao mofo-branco. Analisando-se as médias dos genótipos avaliados, as cultivares 
BRS Cometa e BRS Estilo, além da linhagem testemunha CNFC 9500, apresentaram 
menores médias de reação ao fungo S. sclerotiorum em relação a todos os métodos 
avaliados. Para a caracterização de linhagens e cultivares, em condições de campo e 
mediante o teste do canudo, e conseguinte estimação da correlação entre estes métodos de 
avaliação foram avaliadas 36 cultivares e linhagens mediante estes métodos. Para a 
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realização do teste do canudo foi implantado um ensaio em blocos casualizados, com seis 
repetições. A inoculação foi realizada aos 35 dias após emergência utilizando-se o isolado 
“SS 1370”. Aos oito dias após a inoculação foram realizadas as avaliações. O ensaio de 
campo foi conduzido em blocos completos casualizados, com três repetições, sendo cada 
parcela composta por duas linhas de três metros de comprimento, espaçadas de 0,5 m. 
Efetuou-se a avaliação da severidade atribuindo-se notas de 1 a 9 às parcelas. Foram 
realizadas análises de variância e, posteriormente, o teste de Scott-Knott a 5% de 
significância para comparação das médias dos genótipos em cada ensaio. Estimou-se o 
coeficiente de correlação de Spearman entre as avaliações em condições de campo e 
quando submetidos ao teste do canudo. Concluiu-se que há variabilidade genética entre as 
cultivares/linhagens avaliadas em relação à reação ao mofo-branco em ambos os métodos 
de avaliação. A cultivar BRS Cometa e a linhagem CNFC 9500 apresentaram reação de 
resistência em campo e casa de vegetação. Caracterizações mediante o teste do canudo 
devem ser complementadas com ensaios de campo para a obtenção de resultados mais 
representativos em relação à reação ao fungo S. sclerotiorum. Na análise dialélica foram 
realizados três ensaios, em três locais, para a avaliação de 27 populações, os locais 
utilizados foram: Oratórios-MG, Brazabrantes-GO e Viçosa-MG. Foram cruzadas três 
fontes de resistência provenientes do CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) 
com nove cultivares/linhagens com diferentes características agronômicas e tipos de grãos. 
Os cruzamentos foram realizados no esquema de dialelo parcial, sendo que o grupo I foi 
composto pelas fontes de resistência e o grupo II pelas cultivares e linhagens de diferentes 
grupos comerciais. Tais populações foram avançadas até F5, em “bulk” . As capacidades 
gerais de combinação, associadas ao grupo I (CGC1) e ao grupo II (CGC2), não foram 
significativas, entretanto a capacidade específica de combinação (CEC) foi significativa. 
As interações entre CGC1 x Ambiente e CGC2 x Ambiente foram significativas, embora a 
interação CEC x Ambiente foi não significativa. Em relação ao grupo I, a fonte de 
resistência K-59 foi superior às demais em Oratórios e Viçosa. Em Brazabrantes, a 
linhagem K-407 proporcionou um maior efeito genético para o aumento da resistência ao 
mofo-branco. Em relação ao grupo II, os genitores BRS Esplendor, BRS Radiante eBRS 
Campeiro são mais indicados para a utilização nos locais Oratórios, Brazabrantes e Viçosa, 
respectivamente. A população mais promissora para a obtenção de linhagens resistentes ao 
mofo-branco é proveniente do cruzamento K-59/BRS Executivo. Além deste, os 
cruzamentos PI-204717/BRS Campeiro, PI-204717/Jalo Precoce, K-59/ BRS Cometa e K-
407/BRS Cometa apresentaram consideráveis efeitos significativos para o aumento da 
resistência em relação às demais populações. 
 
Palavras-chave: Resistência genética, Phaseolus vulgaris, dialelo, Sclerotinia sclerotiorum, 
melhoramento de plantas. 

  



 

 

GENERAL ABSTRACT 

 

FERREIRA, L. U. Resistance of common bean to white mold: a comparison of 
methods of inoculation and selection of resistant populations and lines. 2014. 70 f. 
Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia e 
Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.2 

 

White mold, caused by Sclerotinia sclerotiorum, is regarded as one of the most destructive 
diseases affecting the common bean crop especially in monocultures systems and winter 
crops. The levels of resistance of bean cultivars utilized in Brazil to this pathogen are 
unknown. However, it is known that such levels are insufficient to ensure stable yields of 
this crop in regions of favorable climate and high incidence of this disease. Therefore, 
actions aiming elevate the levels of resistance to this pathogen in this culture become 
essential. The objectives of this study were: (i) evaluate and qualify some methods of 
artificial inoculation with the fungus S. sclerotiorum in common bean and choose that of 
greater technical merit , (ii) characterize cultivars and lines of common bean under field 
conditions and by straw test, and estimate the correlation between these evaluation 
methods, and (iii) estimating the general combining ability (GCA) and specific (SCA), on 
different environments and, using such estimates , define which are the superior parents 
and that most promising for obtaining lines resistant to white mold . Regardingto study that 
aimed to compare methods of inoculation of Sclerotinia sclerotiorum in common bean, the 
trials were conducted in completely randomized design with four replications for each 
inoculation method. Five cultivars and a control line were inoculated using six methods of 
artificial inoculation. The inoculated genotypes were BRS Requinte,  BRS Madrepérola , 
BRS Cometa,  Pérola, BRS Estilo e CNFC 9500 (field resistance) . The methods of 
artificial inoculation used were cotton pad, straw test (TC), infected flower in intact plant 
(FIPI), BDA in intact plant (BDAPI), BDA in detached leaf (BDAFD) and infected flower 
in detached leaf (FIFD). The experimental coefficient of variation, standard deviation, p-
value for the homoscedasticity test, intraclass correlation coefficient (CCI) and the 
sensitivity ratio (RS) were adopted as criteria for qualification of the methods. According 
to the sensitivity ratio, the FIPI, BDAPI and FIFD methods were lower than the straw test 
(TC), and the others, CA and BDAFD, are no significant linear relationship with TC. The 
methods showed varying levels of dependency among themselves as the Spearman 
correlation coefficients estimated, significant values occurring from 0.48 to 0.88 (P < 0.05) 
.As the results, the TC is the most suitable for conducting tests which aim to discriminate 
genotypes for resistance to white mold. Analyzing the means of genotypes, BRS Cometa 
and BRS Estilo, and the control line CNFC 9500 had lower reaction average to the fungus 
S. sclerotiorum in relation to all methods evaluated. For characterization of lines and 
cultivars in the field and through the TC and to estimate the correlation between these 
methods of assessment, 36 lines and cultivars were evaluated by these methods . In the 
straw test, a trial was carried out in a randomized block design with six replications. The 
inoculation was performed about 35 days after emergence using the isolated "SS 1370". At 
eight days after inoculation the evaluation were performed. The field trial was conducted in 
a randomized complete block design with three replications and each plot consisted of two 
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rows of three meters long, spaced 0.5 m. Severity evaluate was performed assigning 1-9 
levels to the plots. Analysis of variance and Scott-Knott test at 5 % significance level to 
compare means of genotypes in each trial were performed. It was estimated the Spearman 
correlation coefficient between evaluations from field conditions and straw test. It was 
concluded that there is genetic variability among cultivars/lines evaluated for reaction to 
white mold in both evaluation methods. The BRS Cometa and CNFC 9500 were resistant 
in the field and greenhouse. Characterizations by straw test should be complemented by 
field trials to obtain more representative results regarding the reaction to the fungus S. 
sclerotiorum. In diallel analysis, three trials were conducted at three sites for the evaluation 
of 27 populations, the sites used were: Oratórios-MG, Brazabrantes-GO and Viçosa-MG. 
Three sources of resistance from CIAT (International Center for Tropical Agriculture) with 
nine cultivars/lines with different characteristics and types of grains were crossed. The 
crosses were made in partial diallel scheme, the group I was composed of the resistance 
sources and group II by cultivars and lines of different grain types. Such populations were 
advanced to F5 in "bulk ". The general combining ability, associated with group I (CGC1) 
and the group II (CGC2), were not significant, however the specific combining ability 
(SCA) was significant. Interactions between CGC1 x Environment and CGC2 x 
Environment were significant, although the SCA x environment interaction was not 
significant. In group I, the resistance source K-59 was superior to the others in Oratorios 
and Viçosa. In Brazabrantes, K-407 provided greater genetic effect for increasing the 
resistance to white mold. In group II, the parents BRS Esplendor, BRS Radiante and BRS 
Campeiro are more suitable for use in Oratórios, Brazabrantes and Viçosa, respectively. 
The most promising population to obtain lines resistant to white mold is derived from 
crossing K-59/BRS Executive. Besides this, the crossings PI-204717/BRS Campeiro, PI-
204717/Jalo Precoce, K-59/BRS Cometa and K-407/BRS Cometa showed considerable 
significant effects for increased resistance compared to other populations. 
 
Keywords: Genetic resistance, Phaseolus vulgaris, diallel, Sclerotinia sclerotiorum, plant 
breeding 
 



 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A intensificação de cultivos, tecnificação de sistemas de produção e alterações 

climáticas têm favorecido a ocorrência de doenças na cultura do feijoeiro comum (Beebe et 

al., 2012). A ocorrência de doenças está entre os principais fatores responsáveis pela redução 

da produtividade e aumento de custos de produção (Paula Jr, 2008). O mofo-branco, causado 

pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, é considerado como uma das doenças 

mais destrutivas que acometem a cultura do feijoeiro comum (Del Rio et al., 2004), sobretudo 

em monocultivos e cultivos de inverno (Paula Jr et al., 2004). Em condições favoráveis, com 

umidade elevada e temperatura amena, a cultura pode sofrer perdas de 30% a 100% em 

períodos de precipitação pluviométrica prolongada ou na ausência de medidas preventivas 

(Oliveira, 2005; Singh & Schwartz, 2010; Soule et al., 2011). 

O manejo do mofo-branco do feijoeiro é comumente efetuado mediante utilização 

de defensivos agrícolas e adoção de práticas como: ajuste de espaçamento e população, 

aumento do turno de rega, quimigação, entre outras (Vieira et al., 2001; Paula Jr et al., 2004; 

Napoleão et al., 2007; Macena et al., 2011). Estas medidas apresentam consideráveis níveis de 

controle da doença, porém acarretam elevados custos de produção, frequente inviabilidade 

operacional e técnica, além do alto risco ambiental. Assim, a utilização de cultivares 

resistentes tem sido uma alternativa altamente demandada, com potencial de contribuir 

sobremaneira com o manejo integrado da doença, reduzindo custos e riscos diversos 

associados à produção. 

A introgressão de alelos de resistência pode reduzir a incidência e severidade de S. 

sclerotiorum no feijoeiro (Dickson et al., 1982; Lyons et al., 1987). Porém, apesar de serem 

aplicados consideráveis esforços para o desenvolvimento de cultivares de feijoeiro resistentes 

ao mofo-branco (Miklas et al., 2001; Kolkman & Kelly, 2002; Kolkman & Kelly, 2003; 

Ender & Kelly, 2005; Miklas et al., 2006; Larsen et al., 2007; Singh & Schwartz, 2010; 

Mkwaila et al., 2011),  os níveis de resistência das cultivares comerciais são insuficientes para 

garantir produtividades estáveis em regiões onde há clima favorável e elevada incidência 

desta doença (Melo, 2009; Pascual et al., 2010). 
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A introgressão de germoplasma exótico pode ser uma alternativa para o aumento 

da variabilidade genética e consequente elevação da resistência do feijoeiro comum ao mofo-

branco (Singh, 2001). Porém, inicialmente, é de fundamental importância eleger, por meio de 

resultados consistentes e avaliações representativas, quais são os genitores mais promissores 

para a obtenção de progênies superiores conforme a reação ao mofo-branco, bem como os 

melhores cruzamentos para a obtenção de populações superiores. 

A resistência ao mofo-branco em feijoeiro comum apresenta herança complexa, é 

composta por resistência genética ou fisiológica e mecanismos de escape (Fuller et al., 1984; 

Schwartz et al., 1987; Kim & Diers, 2000; Kolkman & Kelly, 2002). Os progressos do 

melhoramento genético para resistência ao mofo-branco têm sido dificultados pela variável 

expressividade da resistência fisiológica, bem como pela influência do ambiente na 

variabilidade dos mecanismos de escape em campo. Isso tem dificultado a obtenção de 

resultados consistentes em avaliações de genótipos mediante inoculação artificial e, 

principalmente, em avaliações de campo. Quando a influência de fatores ambientais é 

consideravelmente pronunciada, torna-se desafiadora a efetiva mensuração da contribuição de 

fatores genéticos para o aumento da expressão do caráter sob estudo (Vencovsky & Barriga, 

1992).  

Vários estudos têm reportado alta diversidade genética de S. sclerotiorum em 

regiões tropicais (Scoles et al., 2006; Gomes et al., 2010; Litholdo Júnior et al., 2011), o que 

torna ainda mais complexas as interações entre patógeno, hospedeiro e ambiente. Portanto, a 

determinação e adoção de métodos eficientes de avaliação são imprescindíveis para a 

identificação de potenciais fontes de resistência e conseguinte utilização efetiva destas em 

programas de melhoramento. 

Na literatura há estudos que avaliam a eficiência de métodos inoculação e 

relacionam a resistência do feijoeiro comum em campo e condições controladas. De maneira 

geral, observa-se um predomínio de baixas correlações ou correlações não significativas entre 

os níveis de severidade obtidos por avaliações em campo e condições controladas, baixa 

reprodutibilidade, ou mesmo insensibilidade aos níveis de resistência dos genótipos (Boland 

& Hall, 1987; Chun et al., 1987; Kim et al., 2000). Além disso, diversos métodos utilizados 

nesses estudos demandam complexos procedimentos, longo prazo para avaliação ou elevado 

custo.  

A condução de ensaios em campo, em diferentes locais e épocas de cultivo, pode 

favorecer a identificação de genótipos resistentes e adequadamente validar a eficiência de 

métodos de inoculação, mediante a associação dos níveis de doença nos diferentes ambientes. 
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Além disso, é importante que tais ensaios sejam conduzidos em ambientes representativos, de 

modo que as variações ambientais incidentes no ensaio não favoreçam a ocorrência de falsos 

positivos para resistência. 

Diante do exposto, este trabalho objetivou: (i) avaliar e qualificar diferentes 

métodos de inoculação artificial com o fungo S. sclerotiorum em feijoeiro comum e eleger 

aquele de maior mérito técnico; (ii) caracterizar cultivares e linhagens de feijoeiro, em 

condições de campo e mediante o teste do canudo, e estimar a correlação entre estes métodos 

de avaliação; e (iii) estimar as capacidades de combinação, gerais (CGC) e específicas (CEC), 

em diferentes ambientes e, mediante tais estimativas, definir quais são melhores genitores e 

populações para a obtenção de linhagens resistentes ao mofo-branco. 

.



 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A CULTURA DO FEIJOEIRO 

 

O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é um importante alimento na dieta de 

grande parte da população mundial, sobretudo nos países onde a produção e consumo de 

proteínas são limitados. Em países da África e da América do Sul, o feijão é a principal fonte 

de proteína, sendo a mais acessível à população e consumida diariamente (Broughton et al., 

2003). Há poucos alimentos que apresentam valores nutritivos tão elevados quanto o feijão, 

pois é uma importante fonte de proteínas e fibras, além de possuir várias vitaminas e minerais 

(Mitchell et al., 2009). Por isso, o feijoeiro é amplamente cultivado e consumido em diversos 

países no mundo. 

O Brasil destaca-se na produção e consumo desta leguminosa. Atualmente é o 

segundo maior produtor mundial de feijão, com produção de 2,49 milhões de toneladas na 

safra 2011/2012 (Embrapa, 2012). O consumo de feijão supre aproximadamente 20% da 

demanda total de proteínas da população brasileira. O consumo per capita, em média, 

equivale a 16,5 kg ano-1 (MAPA, 2012). Apesar da relevância socioeconômica da cultura do 

feijoeiro, a produtividade média obtida no Brasil ainda é considerada insatisfatória, pois está 

aquém do potencial produtivo da cultura. Na safra 2012/2013, a produtividade média 

registrada foi de 924 kg ha-1 (Conab, 2013). Entretanto, de acordo com Del Peloso & Melo 

(2005), o potencial produtivo do feijoeiro supera os 4.000 kg ha-1. 

O nível tecnológico adotado é um fator preponderante à produtividade, o qual está 

condicionado, principalmente, às limitações econômicas dos agricultores, ao desenvolvimento 

regional, bem como às previsões de mercado para comercialização de feijão.  Nas safras de 

maior valorização do produto, há maiores investimentos em tecnologias de produção, o que, 

geralmente, resulta em maiores produtividades. Além desses e outros fatores inerentes ao 

nível tecnológico, há ainda a possibilidade de ocorrência de estresses bióticos ou abióticos, 

que podem reduzir substancialmente a produtividade e, dessa forma, inviabilizar o cultivo do 

feijoeiro.  

A intensificação de cultivos, por meio de elevadas doses de nitrogênio e uso de 

irrigação, além das alterações climáticas têm favorecido a ocorrência de doenças nesta cultura 
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(Beebe et al., 2012). A ocorrência de doenças está entre os principais fatores responsáveis 

pela redução da produtividade e aumento de custos de produção (Paula Jr, 2008). Desta 

forma, o melhoramento visando ao aumento da resistência do feijoeiro comum a estresses 

bióticos tem sido destacado. O uso de cultivares resistentes a doenças pode reduzir a demanda 

por defensivos em sistemas tecnificados de produção, atenuar riscos econômicos, 

proporcionar maior rentabilidade e segurança em sistemas de baixa tecnologia, e, sobretudo, 

estabilizar os níveis produtivos nos diversos ambientes de cultivo desta espécie (Miklas et al., 

2006).  

 

2.2 O MOFO-BRANCO NA CULTURA DO FEIJOEIRO 

 

O mofo-branco do feijoeiro é causado pelo fungo S. sclerotiorum, pertencente ao 

filo Ascomycota, subdivisão Ascomycotina, classe Discomycetes, ordem Helotiales, família 

Sclerotiniaceaee gênero Sclerotinia (Bolton et al., 2006). Esta doença ocorre em várias 

regiões no mundo (Purdy, 1979) e está amplamente distribuída em países da América do Sul e 

do Norte incluindo o Brasil, Estados Unidos, Canadá e Argentina. Este patógeno é também 

endêmico em regiões de altitude elevada, sobretudo com temperatura amena e umidade 

elevada (Schwartz & Singh, 2013). 

É uma das doenças mais destrutivas que acometem a cultura o feijoeiro (Hunter et 

al., 1982; Del Rio et al., 2004), sobretudo em monocultivos e cultivos de inverno (Paula Jr et 

al., 2004). Em condições favoráveis, com umidade elevada e temperatura amena, a cultura 

pode sofrer perdas de 30% a 100% em períodos de precipitação pluviométrica prolongada ou 

na ausência de medidas preventivas (Oliveira, 2005; Singh & Schwartz, 2010; Soule et al., 

2011). 

O fungo S. sclerotiorum apresenta pouca especificidade aos hospedeiros. Já foram 

relacionadas mais de 400 (Purdy, 1979; Boland & Hall, 1994) espécies hospedeiras deste 

patógeno, incluindo plantas cultivadas e espécies de plantas daninhas e silvestres. Esta 

abrangente gama de hospedeiros dificulta o controle da doença e favorece a perpetuação da 

espécie em sistemas de produção. 

Este patógeno coloniza diferentes tecidos do hospedeiro, manifestando-se em 

diversos órgãos como haste, folhas e vagens. O fungo é capaz de infectar qualquer parte da 

planta, porém as infecções iniciam-se com mais frequência a partir das inflorescências, das 

axilas das folhas e dos ramos laterais. A propagação da doença é mais frequente em tecidos 

mais próximos ao solo, a princípio, iniciando com aspecto de manchas aquosas que evoluem 
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para podridão rapidamente. Tecidos infectados apresentam-se dotados de uma cobertura 

micelial branca e cotonosa. Nessa massa micelial formam-se os escleródios, que inicialmente 

têm aparência esbranquiçada, e posteriormente, tornam-se pretos. Esses escleródios têm forma 

irregular, são fisicamente resistentes e macroscópicos (Agrios, 2009). Em fases mais 

avançadas da doença, há amarelecimento e morte de tecidos, principalmente em locais de 

umidade elevada ou adensamento de plantas. Sementes contaminadas ficam manchadas, sem 

brilho, enrugadas e apresentam peso reduzido (Kimati et al., 2005; Schwarrtz et al., 2005).   

Escleródios produzidos por S. sclerotiorum podem sobreviver no solo por vários 

anos na ausência de hospedeiro suscetível ou em condições adversas ao desenvolvimento 

(Coley-Smith & Cooke, 1971). Segundo Willetts & Wong (1980), os escleródios 

desempenham a função principal para a perpetuação do patógeno em áreas de produção.  

A germinação desses escleródios pode ser miceliogênica, iniciando-se com a 

formação de hifas, ou carpogênica, com a produção de apotécios. Em condições favoráveis de 

temperatura, umidade, nutrição e competição, a germinação miceliogênica é preferencial. Para 

ocorrência da germinação carpogênica, os escleródios dependem de prévio acondicionamento 

no solo, bem como variações na intensidade de luz ou mesmo na umidade relativa, 

temperatura e potencial hídrico (Ingold, 1971; Morrall, 1977; Weiss et al., 1980; Ferraz et al., 

1999). Costa & Costa(2007) evidenciaram diferenças na produção de escleródios em 

substratos distintos, destacaram que as condições edáficas influenciam consideravelmente a 

produção de escleródios e o tipo de germinação ocorrente. Constataram ainda que condições 

ambientais adversas favorecem a germinação carpogênica.  

Após a germinação carpogênica, os apotécios liberam ascósporos continuamente 

por aproximadamente nove dias. A produção máxima de ascósporos ocorre em um intervalo 

de dois a três dias, geralmente entre o quarto e nono dia após a formação do apotécio. O total 

de ascósporos produzidos por um apotécio atinge um valor em torno de dois milhões 

(Schwartz & Steadman, 1978). Tal fato justifica o alto potencial de dispersão dessa doença.  

Em campo, o processo de infecção ocorre principalmente pelos ascósporos, os 

quais infectam os hospedeiros especialmente pelas flores e injúrias. As flores, entendidas 

como a via principal de infecção, disponibilizam nutrientes básicos para o início do processo 

infeccioso pelos esporos (Hunter et al., 1978). Segundo Abawi & Grogan(1975), as flores 

senescentes são a principal fonte de nutrientes utilizada por ascósporos no processo de 

germinação. Após a colonização destes tecidos senescentes, ocorre o início do processo 

infeccioso (Mclean, 1958). Há ainda a possibilidade de a infecção ocorrer diretamente pela 

germinação do escleródio, entretanto, isto é incomum e ocorre somente em condições 
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ambientais ideais, com elevada umidade e temperatura amena (Abawi & Grogan, 1979; 

Patterson & Grogan, 1985). 

O processo infeccioso é intensamente influenciado pelas condições ambientais, 

tais como temperatura do ar, umidade relativa e potencial hídrico e período de molhamento 

(Berg & Lentz, 1968; Grogan & Abawi, 1975; Caesar & Pearson, 1982). Além dos fatores 

ambientais, fatores bióticos podem limitar o processo infeccioso deste fungo, tal como a 

presença de microrganismos antagonistas (Boland & Hunter, 1988; Boland & Inglis, 1989; 

Hannusch & Boland, 1996).  

Em campos de feijão, geralmente o mofo-branco ocorre em épocas de 

florescimento, sobretudo onde há intenso crescimento vegetativo, acúmulo de água no solo, 

acamamento de plantas ou redução do espaçamento devido às variações no processo de 

semeadura (Park, 1993; Hao et al., 2003; Napoleão et al., 2005). A partir do florescimento, a 

doença é disseminada rapidamente em condições ambientais favoráveis, contribuindo 

sobremaneira para a ocorrência de epidemias severas (Sartorato & Rava, 1994). Geralmente, 

quando a produção e liberação de ascósporos ocorrem concomitantemente ao florescimento, 

elevados níveis de doença são observados em campo. Inicialmente, os sintomas são manchas 

encharcadas de coloração parda, posteriormente, observa-se um crescimento micelial branco 

com aparência cotonosa. Em estágios mais avançados da doença, as folhas murcham e 

amarelecem (Schwarrtz et al., 2005).  

O mofo-branco pode ainda infectar sementes, tornando-as enrugadas, mais leves e 

sem brilho e inviáveis. A utilização de sementes infectadas é uma das principais causas de 

disseminação e perpetuação do patógeno em campo (Oliveira, 2005). Portanto, é fundamental 

que se utilize sementes certificadas isentas deste patógeno. 

O manejo do mofo-branco no feijoeiro é comumente efetuado pela utilização de 

defensivos agrícolas, no tratamento de sementes ou em aplicações foliares, e adoção de 

práticas como: utilização de maiores espaçamentos, menores populações de plantas, aumento 

do turno de rega, quimigação, rotação de culturas e plantio direto (Vieira et al., 2001; Paula Jr 

et al., 2004; Napoleão et al., 2006; Napoleão et al., 2007; Macena et al., 2011). Essas medidas 

proporcionam consideráveis níveis de controle da doença, mas elevam os custos de produção, 

frequente inviabilidade operacional e técnica, além do alto risco ambiental. Portanto, a 

utilização de cultivares parcialmente resistentes pode ser uma alternativa viável para 

complementar o manejo desta doença. 
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2.3 RESISTÊNCIA DO FEIJOEIRO AO MOFO-BRANCO 

 

Diferentes níveis de resistência genética do feijoeiro têm sido relatados em 

avaliações de germoplasma de feijoeiro comum realizadas em campo, ou mesmo, em 

condições controladas usando diferentes métodos de inoculação(Anderson et al., 1974; Coyne 

et al., 1977; Adams, 1982; Hunter et al., 1982; Middleton et al., 1995; Miklas et al., 1999; 

Lima et al., 2013). 

De acordo com Antonio et al. (2008), a reação do feijoeiro comum ao fungo S. 

sclerotiorum é governada por um único gene. Genchev & Kiryakov(2002) sugeriram que tal 

caráter é controlado por um gene de efeito dominante em avaliações de campo, porém em 

avaliações em casa de vegetação, tal efeito mostrou-se recessivo. Abawi et al. (1978) e 

Schwartz et al. (2006) também reportaram o fato de um único gene de efeito dominante 

controlar a reação de resistência em progênies provenientes de cruzamentos interespecíficos 

entre P. vulgaris e P. coccineus. Lithourgidis et al. (2005) investigando a herança do mesmo 

caráter em cruzamentos de linhagens de P. coccineus, também observaram herança 

monogênica dominante. 

Conforme Fuller et al. (1984), este caráter é poligênico e, predominantemente, 

governado por genes de efeito aditivo, sendo fortemente influenciado pelo ambiente. Portanto, 

a resistência do feijoeiro comum ao mofo-branco apresenta herança complexa, sendo 

composta por resistência genética e mecanismos de escape (Kolkman & Kelly, 2002).  

A despeito das evidências acerca da herança monogênica da resistência do 

feijoeiro ao mofo-banco, já foram identificados mais de 35 QTL (Quatitative Trait Loci) 

associados a este caráter (Schwartz & Singh, 2013). Deste modo, tal fato comprova a natureza 

poligênica do caráter. Miklas et al. (2013) investigando a contribuição da resistência 

fisiológica e dos caracteres morfológicos e agronômicos, associados à ocorrência de escape, 

sobre a resistência do feijoeiro ao mofo-branco, constataram que a permeabilidade do dossel, 

altura de planta e acamamento são altamente correlacionados com os níveis de severidade da 

doença em campo. Entretanto, observaram ainda que, em condições de elevada pressão da 

doença, os caracteres relacionados ao escape apresentam baixo efeito para a redução dos 

níveis de doença. 

Plantas com arquitetura ereta, dossel estreito e poroso e com baixos níveis de 

acamamento, normalmente apresentam elevada capacidade de escape ao mofo-branco. Além 

disso, cultivos com população reduzida ou maior espaçamento entre linhas, utilização de 

plantas do tipo I ou II (Singh, 1982) também reduzem sobremaneira a ocorrência de mofo-
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branco em campo (Coyne et al., 1974; Schwartz et al., 1978; Kolkman & Kelly, 2003).  Tais 

características desfavorecem a formação de microclimas no dossel das plantas, 

imprescindíveis ao processo infeccioso (Miklas et al., 2013). Deste modo, caracteres 

morfológicos e agronômicos influenciam intensamente a severidade e incidência deste 

patógeno em condições de campo e, até mesmo, em condições controladas (Pérez-Vega et al., 

2012). Conforme Vencovsky & Barriga (1992), quando a influência de fatores ambientais é 

consideravelmente pronunciada, torna-se desafiadora a efetiva mensuração da contribuição de 

fatores genéticos para o aumento da expressão do caráter sob estudo. 

Não há informações suficientes acerca dos níveis de resistência das cultivares de 

feijoeiro, utilizadas no Brasil, a este patógeno, além disso poucos trabalhos têm sido 

desenvolvidos nessa temática (Carvalho et al., 2013). Entre as poucas informações que há 

sobre este assunto, há controvérsias (Gonçalves & Santos, 2010). Porém, sabe-se que tais 

níveis são insuficientes para garantir produtividades estáveis desta cultura em regiões que há 

clima favorável e elevada incidência desta doença (Melo, 2009). 

 

2.4 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA REAÇÃO DO FEIJOEIRO AO MOFO-

BRANCO 

 

Devido à elevada variabilidade do patógeno, irregularidade de incidência em 

decorrência da natureza epidemiológica da doença e mecanismos de escape, a identificação de 

fontes de resistência em campo é dificultada. Como complementação, há diversos métodos 

artificiais de inoculação descritos na literatura, porém a maioria deles apresentam resultados 

inconsistentes.  

Métodos eficientes de inoculação devem apresentar confiabilidade, simplicidade 

para execução, capacidade de descriminação de genótipos resistentes, reprodutibilidade de 

resultados e, sobretudo, correlação com resultados observados em campo. A maioria dos 

estudos direcionados à identificação e seleção de genótipos resistentes apresentam resultados 

divergentes entre os métodos de avaliação adotados, insatisfatória reprodutibilidade e 

correlações não significativas. 

 Resultados obtidos por Hunter et al.(1981), quando utilizaram o método de 

inoculação por tempo limitado (limited-term inoculation), evidenciaram consideráveis níveis 

de resistência fisiológica de plantas de feijoeiro a S. sclerotiorum, porém reduzida 

reprodutibilidade (Miklas et al., 1992). Kull et al. (2003) avaliaram três métodos de 

inoculação em plantas de feijão e soja usando seis isolados de S. sclerotiorum: corte na haste 
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(cut-stem), inoculação em cotilédone (cotyledon) e folha destacada (detached leaf). 

Concluíram que o método cut-stem foi superior, apresentando maiores correlações entre os 

demais métodos, menor coeficiente de variação e maior sensibilidade aos níveis de resistência  

observados. Teran & Singh(2009) avaliaram os métodos do corte na haste (cut-stem), flor 

infectada (infected bean flower) e sementes de aveia infectadas (infected oat seed) em 

condições controladas durante dois anos consecutivos, observaram interações significativas 

entre os métodos de inoculação e os anos, evidenciando uma reprodutibilidade questionável. 

Os métodos do corte na hastee daflor infectada apresentaram elevadas correlações entre si, o 

que sugere uma maior confiabilidade destes.  

Chun et al.(1987), quando utilizaram o método do corte na haste em plantas de 

soja, detectaram satisfatórias magnitudes de correlação de entre condições de campo e casa de 

vegetação (r=0,68). Vuong et al. (2004) também obtiveram significativas correlações 

utilizando o mesmo método, reportando um coeficiente de correlação de 0,74 (P<0,05) para a 

cultura do feijoeiro. Estes autores observaram ainda elevada aplicabilidade desse método para 

as culturas da soja e girassol.  

Wegulo et al. (1998) avaliaram vários métodos de inoculação em casa de 

vegetação utilizando plantas de soja, incluindo inoculação de micélio em folhagem, na haste, 

em folhas destacadas entre outros. Concluíram que o método de inoculação de micélio em 

folha destacada (detached leaf) apresentou a maior correlação entre ambiente controlado e 

campo, com coeficiente de 0,55 (P<0,05).  

Tolêdo-Souza & Costa(2007) avaliaram a eficiência dos métodos de inoculação 

de disco BDA em axilas, inoculação da haste com palito colonizado e, objetivando validar 

estes métodos, realizaram inoculação de flores com suspensão de ascósporos, utilizando dois 

isolados de S. sclerotiorum. O método de inoculação nas axilas das plântulas, com discos de 

BDA contendo micélio do fungo, discriminou melhor os genótipos. 
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3 AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÉTODOS DE 

INOCULAÇÃO ARTIFICIAL DE Sclerotinia sclerotiorum EM 

FEIJOEIRO COMUM VISANDO A SELEÇÃO DE GENÓTIPOS 

RESISTENTES 

RESUMO 

 
O objetivo foi comparar diferentes métodos de inoculação de Sclerotinia sclerotiorum em 
feijoeiro comum conforme os critérios adotados. Os ensaios foram conduzidos em 
delineamento inteiramente ao acaso, com quatro repetições, para cada método de 
inoculação. Cinco cultivares e uma linhagem testemunha foram inoculadas utilizando-se 
seis métodos de inoculação artificial. Os genótipos inoculados foram: BRS Requinte, BRS 
Madrepérola, BRS Cometa, Pérola, BRS Estilo, CNFC 9500 (resistência de campo). Os 
métodos de inoculação artificial foram: chumaço de algodão (CA), teste do canudo (TC), 
flor infectada em planta intacta (FIPI), disco BDA em planta intacta (BDAPI), disco BDA 
em folha destacada (BDAFD) e flor infectada em folha destacada (FIFD). Foram adotados 
como critérios de qualificação dos métodos: o coeficiente de variação experimental, 
desvio-padrão, p-valor referente ao teste homocedasticidade, coeficiente de correlação 
intraclasse (CCI) e a razão de sensibilidade (RS). Observou-se que os menores valores para 
os coeficientes de variação foram obtidos pelos métodos BDAFD e FIFD. Quanto ao 
desvio-padrão, notou-se que os menores valores foram observados nos métodos FIFD, 
BDAFD e TC. Apenas o método CA apresentou heterogeneidade de variâncias. O método 
TC apresentou o maior coeficiente de correlação intraclasse, seguido pelos métodos FIPI, 
BDAPI e FIFD que também apresentaram elevada magnitude para o CCI. Os métodos 
BDAFD e CA apresentaram os menores valores, sendo, portanto, os métodos de 
inoculação de menores reprodutibilidades. De acordo com a razão de sensibilidade, os 
métodos FIPI, BDAPI e FIFD foram inferiores ao método do canudo (TC), sendo que os 
demais, CA e BDAFD, não apresentaram relação linear significativa ao TC. Os métodos 
apresentaram variados níveis de dependência entre si conforme os coeficientes de 
correlação de Spearman estimados, ocorrendo valores significativos desde 0,48 a 0,88 
(P<0,05). Conforme os resultados, o TC é o mais indicado para a realização de ensaios que 
têm por finalidade a discriminação de genótipos quanto à reação ao mofo-branco. 
Analisando-se as médias dos genótipos avaliados, as cultivares BRS Cometa e BRS Estilo, 
além da linhagem testemunha CNFC 9500, apresentaram menores médias de reação ao 
fungo S. sclerotiorumem relação a todos os métodos avaliados. 
 
Palavras-chave: Sclerotinia sclerotiorum, resistência genética, screening, teste do canudo. 
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EVALUATION AND QUALIFICATION OF ARTIFICIAL INOCULAT ION METHODS 

OF Sclerotinia sclerotiorum IN COMMON BEAN AIMING OPTIMIZE THE 

SELECTION OF RESISTANT GENOTYPES 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to compare inoculation methods ofS. sclerotiorum in 

common bean according to the criteria adopted. The trials were conducted in a completely 

randomized design with four replications for each inoculation method. Five cultivars and a 

control linewere inoculated using six inoculation methods. The inoculated genotypes were: 

BRS Requinte, BRSMG Madrepérola, BRS Cometa, Pérola, BRS Estilo and CNFC 9500 

(field resistance). The methods of artificial inoculation were: cotton pad (CA) straw test 

(TC), infected flower in intact plant (FIPI), BDA plug in intact plant (BDAPI), BDA plug 

in detached leaf (BDAFD) and infected flower in a detached leaf (FIFD). The coefficient 

of variation, standard deviation, p-value from the homoscedasticity test, intraclass 

correlation coefficient and the sensitivity ratio (RS) were adopted as criteria for the method 

qualification. It was observed that the lowest values for the coefficients of variation were 

obtained by BDAFD and FIFD methods. Regarding the standard deviation, it was noted 

that the lowest values were observed in FIFD, BDAFD and TC methods. The CA method 

showed heterogeneity of variances. The TC method showed the highest intraclass 

correlation coefficient, followed by FIPI, BDAPI and FIFD which also showed high 

magnitude for this criterion. The BDAFD and CA showed lower values, being the methods 

of inoculation of lower reproducibility. According to the sensitivity ratio, the FIPI, and 

BDAPI and FIFD were lower than the TC, and the others, CA and BDAFD showed no 

linear relationship to the TC. The methods showed varying levels of dependency among 

themselves according Spearman correlation coefficients estimated, significant values 

occurring between 0.48 and 0.88 (P < 0.05). Thus, the results showed that TC is the most 

suitable for conducting evaluations aiming discriminate genotypes by white mold 

resistance levels. Analyzing the means of genotypes, BRS Cometa and BRS Estilo, and the 

control line CNFC 9500 had lower average reaction to the fungus S. sclerotiorum in 

relation to all methods evaluated. 

 
Keywords: Sclerotinia sclerotiorum, genetic resistance, screening, straw test. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência de doenças está entre os principais fatores responsáveis pela 

redução da produtividade e aumento de custos de produção na cultura do feijoeiro comum 

(Phaseolus vulgaris L.). O mofo-branco, incitado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum 

(Lib.) de Bary, é considerado como uma das doenças mais destrutivas nesta cultura (Paula 

Jr, 2008). Em condições favoráveis, o mofo-branco pode acometer prejuízos de 30% a 

100%, na ausência de medidas de controle (Oliveira, 2005), limitando o potencial 

produtivo das cultivares e comprometendo a qualidade do produto. 

Mais de 400 espécies são hospedeiras de S. sclerotiorum, incluindo plantas 

cultivadas, espécies silvestres e plantas daninhas (Purdy, 1979; Boland & Hall, 1994). Essa 

diversidade de hospedeiros dificulta o controle da doença e favorece a perpetuação da 

espécie em sistemas de produção. Além disso, o fungo pode colonizar diferentes tecidos do 

hospedeiro, manifestando-se em diversos órgãos como haste, folhas e vagens, podendo 

ainda manter-se viável em restos culturais (Agrios, 2009). Portanto, a utilização de 

cultivares resistentes tem sido uma alternativa altamente demandada, com potencial de 

contribuir sobremaneira com o manejo integrado desta doença, reduzindo custos e riscos 

diversos associados a sistemas integrados de produção. 

Os progressos do melhoramento genético visando à resistência ao mofo-branco 

não têm sido efetivos (Singh & Schwartz, 2010). A expressividade variável da resistência 

genética, influência do ambiente sobre os mecanismos de escape e, principalmente, o 

emprego de métodos de inoculação ineficientes são as principais causas de insucesso em 

pesquisas direcionadas à obtenção de cultivares de feijoeiro resistentes a este patógeno. 

Além disso, as características biológicas e epidemiológicas deste patógeno dificultam a 

avaliação adequada de cultivares em campo, devido à complexa interação ambiental e 

elevada heterogeneidade da distribuição do patógeno na área experimental.   

A resistência do feijoeiro comum ao mofo-branco apresenta herança complexa, 

sendo composta por resistência genética e mecanismos de escape (Kolkman & Kelly, 

2002). Conforme Fuller et al.(1984), este caráter é poligênico sendo, predominantemente, 

governado por genes de efeito aditivo, sendo fortemente influenciado pelo ambiente. 

Plantas com arquitetura ereta,dossel estreito e poroso,com baixos níveis de acamamento 

normalmente apresentam elevada capacidade de escape ao mofo-branco. Tais 

características desfavorecem a formação de microclimas no dossel do vegetal 
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imprescindíveis ao processo infeccioso (Paula Júnior et al., 2009; Vieira et al., 2010; 

Miklas et al., 2013). Deste modo, caracteres morfológicos e agronômicos influenciam 

intensamente a severidade e incidência deste patógeno, em condições de campo e até 

mesmo, sob condições controladas (Pérez-Vega et al., 2012). Conforme Vencovsky & 

Barriga(1992), quando a influência de fatores ambientais é consideravelmente 

pronunciada, torna-se desafiadora a efetiva mensuração da contribuição de fatores 

genéticos para o aumento da expressão do caráter em estudo. 

Geralmente é difícil realizar ensaios, em campo, mantendo-se uma pressão de 

mofo-branco uniforme ao longo dos anos, de modo que seja possível efetuar uma adequada 

avaliação de genótipos quanto ao efeito de escape e resistência genética. Nestas condições 

de cultivo, os efeitos dos mecanismos, de resistência genética e escape, estão confundidos 

(Miklas & Grafton, 1992). Portanto, a caracterização e seleção de genótipos em campo, 

sobretudo em condições ambientais restritas, têm apresentado resultados inconsistentes 

devido à baixa estabilidade do nível de resistência dos genótipos em diferentes condições 

ambientais (Lobo Junior et al., 2009). 

Vários métodos de inoculação têm sido aplicados para a avaliação da resposta 

dofeijoeiro a S. sclerotiorum. Steadman et al. (1997) utilizaram discos de micélio para a 

inoculação de folhas destacadas. Miklas et al. (1992) inocularam a partir de excisões em 

hastes destacadas. Schwartz et al. (2006) utilizaram o método do canudo quando 

investigaram a herança da resistência em progênies provenientes de cruzamentos 

interespecíficos. Tolêdo-Souza & Costa(2007) inocularam linhagens de feijoeiro, com 

diferentes isolados, mediante variados procedimentos de inoculação e constataram resposta 

diferencial dos genótipos em relação aos métodos de inoculação. Concluíram ainda que o 

método de inoculação com discos de micélio na axila de plantas é superior aos demais 

devido sua capacidade de discriminação. 

Há grande dificuldade em se escolher o método mais apropriado para a 

caracterização e seleção de linhagens resistentes. Na literatura há algumas informações 

quanto à eficiência de métodos de inoculação em relação à avaliação da resistência de 

genótipos, de diferentes espécies, em campo e condições controladas (Boland & Hall, 

1987; Chun et al., 1987; Kim et al., 2000; Kull et al., 2003). De maneira geral, observa-se 

um predomínio de baixas correlações ou correlações não significativas dos níveis de 

severidade obtidos por inoculação artificial e avaliações em campo, baixa 

reprodutibilidade, ou mesmo insensibilidade aos níveis de resistência dos genótipos. Além 
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disso, diversos métodos utilizados nesses estudos demandam procedimentos complexos, 

longo prazo para avaliação e, ou, elevado custo.  

A qualidade de métodos de inoculação de S. sclerotiorum em feijoeiro comum 

não tem sido devidamente avaliada em condições tropicais, sobretudo no Brasil, 

impossibilitando a aplicação segura de tais métodos para a discriminação de genótipos com 

o objetivo de identificar fontes resistência genética a este patógeno. A determinação e 

adoção de métodos eficientes de inoculação são imprescindíveis para a identificação de 

potenciais fontes de resistência e conseguinte utilização efetiva destas em programas de 

melhoramento. Portanto, objetivou-se avaliar e qualificar diferentes métodos de inoculação 

artificial com o fungo S. sclerotiorum em feijoeiro comum e eleger aquele de maior mérito 

técnico conforme os critérios de qualidade adotados. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Informações gerais dos ensaios 

 

Os métodos de inoculação utilizados foram: chumaço de algodão (CA), teste 

do canudo (TC), flor infectada em planta intacta (FIPI), disco BDA (Batata, Dextrose e 

Ágar) em planta intacta (BDAPI), disco BDA em folha destacada (BDAFD) e flor 

infectada em folha destacada (FIFD). Em todos os ensaios foi utilizado o isolado “SS 

1370”, proveniente de uma área de produção de feijão em Ponta-Grossa-PR. Este isolado é 

utilizado como padrão de agressividade na coleção de fitopatógenos mantida pelo 

Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás, GO. 

Foram utilizadas cinco cultivares e uma linhagem testemunha: BRS Requinte, BRSMG 

Madrepérola, BRS Cometa, Pérola, BRS Estilo e CNFC 9500 (resistência em campo). 

Alguns descritores agronômicos das cultivares e linhagem são apresentados na Tabela 1. 

Os ensaios foram conduzidos em casa de vegetação utilizando um 

delineamento inteiramente ao acaso, com quatro repetições, cada planta foi considerada 

como uma unidade experimental, sendo que foram cultivadas duas plantas em cada vaso de 

8L. Utilizou-se substrato comercial (Plantmax®) e solo (Latossolo vermelho), em um 

mistura na proporção de 3:1. A adubação foi realizada conforme as recomendações 

técnicas para a cultura (Aidar & Yokoyama, 2003). Quando necessário, as plantas foram 
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tutoradas com o auxílio de hastes de madeira e cordões de algodão. Os ensaios foram 

conduzidos de abril a maio de 2013. 

 

Tabela 3.1. Características agronômicas das cultivares ou linhagem utilizadas nos ensaios 
de inoculação artificial 

Cultivar/linhagem Tipo de grão 
Instituição 
obtentora 

Porte Ciclo 

BRS Requinte Carioca Embrapa Semiprostrado Normal 
BRS Madrepérola Carioca UFV Prostrado Semiprecoce 
BRS Cometa Carioca Embrapa Ereto Semiprecoce 
Pérola Carioca Embrapa Semiereto Normal 
BRS Estilo Carioca Embrapa Ereto Normal 
CNFC 9500 Carioca Embrapa Ereto Normal 
Fonte: Embrapa (2013). 

 

3.2.2 Métodos de inoculação 

 

3.2.2.1 Método de inoculação com chumaço de algodão 

 

O método CA foi realizado conforme descrito por Bastien et al. (2012), sendo, 

contudo, adaptado para o feijoeiro. Neste método, o isolado foi repicado em placas 

contendo BDA efoi mantido sob temperatura de 21,5°C e fotoperíodo de 12 h. Após 72 h, 

um disco de 5 mm foi retirado e, posteriormente, submergido em 600 mL de um meio 

líquido de batata (200 gL-1) e dextrose (20 gL-1).Este meio foi agitado por quatro dias a 

110 rpm. Posteriormente, homogeneizou-se o meio com liquidificador, obtendo-se uma 

suspensão de micélio. Pedaços de algodão com dimensão de 5 x 2 cm foram imergidos no 

meio e acomodados sobre gemas vegetativas posicionadas nas axilas de plantas de feijoeiro 

em estádio V6 (Schwartz, 2004). As plantas foram mantidas em casa de vegetação, sob a 

temperatura média de 25ºC e umidade relativa superior a 85%. Após oito dias, mensurou-

se o comprimento da lesão formada ao longo da ramificação recoberta pelo algodão. 

 

3.2.2.2 Teste do canudo 

 

Este método foi realizado conforme Petzoldt & Dickson(1996), com 

modificações propostas por Terán et al.(2006). A haste principal de plantas, em estádio V5 

(Schwartz, 2004), foi decepada utilizando-se uma lâmina de aço esterilizada. Na seção 



28 
 

transversal do corte, foi posicionada um disco, de 5 mm de diâmetro, de meio BDA 

contendo micélio crescido por 72 h. Pulverizou-se água destilada na região do corte e, 

então, o inóculo foi recoberto por uma ponteira de pipetador com filtro, de 200 µL. As 

plantas foram mantidas em casa de vegetação, sob a temperatura média de 25ºC e umidade 

relativa superior a 85%. Após oito dias, a avaliação foi realizada atribuindo-se nota de 1 a 

9 aos sintomas das plantas inoculadas (1: ausência de sintomas, 9: necrose generalizada). 

 

3.2.2.3 Flor infectada em planta intacta 

 

A inoculação mediante o método FIPI foi realizada de acordo com Schwartz et 

al. (1978), com modificações. Flores maduras, não senescentes, foram coletadas e 

higienizadas e, então, acomodadas em placas de Petri contendo meio BDA, com micélio 

crescido por 72 h. Após 48 h, estando os tecidos das flores infectados pelo fungo, a 

inoculação foi realizada. Inicialmente, as folhas foram pulverizadas com água destilada, 

posteriormente, as flores infectadas foram posicionadas sobre três folíolos, de uma mesma 

folha, em cada planta. Depois de inoculadas, as plantas foram mantidas em casa de 

vegetação, sob a temperatura média de 25ºC e umidade relativa superior a 85%. Após oito 

dias, mensurou-se o diâmetro das lesões formadas em cada folíolo. Para a análise, foi 

considerada a média dos diâmetros dos três folíolos de cada planta como uma observação. 

 

3.2.2.4 Disco de micélio em planta intacta 

 

As inoculações utilizando-se o método BDAPI foram realizadas em plantas no 

estádio V6 (Schwartz, 2004). Neste caso, foram usados discos de 2,0 mm contendo micélio 

crescido por 72 hem meio BDA, com fotoperíodo de 12 h e temperatura média de 21,5°C. 

Inicialmente, pulverizou-se água destilada na superfície da folha. Então, os discos foram 

posicionados sobre três folíolos de uma mesma folha, em cada planta. As plantas foram 

mantidas em casa de vegetação, sob a temperatura média de 25ºC e umidade relativa 

superior a 85%. As plantas inoculadas foram avaliadas após oito dias, mensurando-se o 

diâmetro da lesão. Para a análise, foi considerada a média dos diâmetros dos três folíolos 

de cada planta como uma observação. 
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3.2.2.5 Disco de micélio em folha destacada 

 

O método de inoculação utilizando-se disco BDA em folhas destacadas 

(BDAFD) foi realizado conforme sugerido por Leone & Tonneijck(1990). Folhas maduras, 

totalmente expandidas, de plantas em estádio V3 (Schwartz, 2004) foram destacadas e 

higienizadas. Posteriormente, estas foram acomodas em placas de Petri (90 x 15 mm) 

forradas com duas camadas de papel filtro umedecidas.  

Um disco de 2 mm, contendo micélio crescido por 72 h em meio BDA, com 

fotoperíodo de 12 h e temperatura média de 21,5°C,  foi colocado sobre cada folha. 

Posteriormente, as placas foram mantidas em incubadoras B.O.D, sob as mesmas 

condições de crescimento do inóculo.  Mensurou-se o diâmetro da lesão após 48 e 72 

horas.  

Para a análise, estimou-se a AACPD (Área Abaixo da Curva de Progresso da 

Doença), mediante a equação: AACPD = Σ [((y1 + y2) / 2) * (t2- - t1)], sendo que, y1 e y2, 

correspondem às avaliações consecutivas realizadas nos tempos t1 e t2, respectivamente. 

 

3.2.2.6 Flor infectada em folha destacada 

 

O método FIFD foi realizado utilizando-se flores de plantas em estágio R2 

(Schwartz, 2004). Foram coletadas flores maduras, não senescentes, de cada genótipo. 

Então, estas foram colocadas sobre meio BDA com micélio crescido por 72 h, em 

temperatura média de 21,5°C e fotoperíodo de 12 h.  

Após 48 h, estando os tecidos das flores já infectados pelo fungo, estas foram 

posicionadas sobre folhas destacadas acomodadas em placas de Petri (90 x 15 mm) 

forradas com duas camadas de papel filtro umedecidas. Posteriormente, as placas com as 

folhas inoculadas foram mantidas em incubadoras B.O.D, sob as mesmas condições de 

crescimento do inóculo.  Mensurou-se o diâmetro da lesão após 48 e 72 horas.  

Para a análise, estimou-se a AACPD (Área Abaixo da Curva de Progresso da 

Doença), mediante a equação: AACPD = Σ [((y1 + y2)/2) * (t2 - t1)], sendo que, y1 e y2, 

correspondem às avaliações consecutivas realizadas nos tempos t1 e t2, respectivamente. 
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3.2.3 Análises estatísticas e critérios de comparação dos métodos 

 

Foram obtidas as estimativas do coeficiente de variação experimental (CV), 

desvio-padrão, coeficiente de correlação intraclasse (CCI), p-valor referente ao teste de 

Bartlett para homocedasticidade e a razão de sensibilidade (RS) conforme sugerido por 

Otto-Hanson et al. (2009).  

A razão de sensibilidade foi calculada conforme a seguinte equação: 

 

RS (M/N) = |dM/dN|/(σM/σN) 

 
Em que, 

 M e N são dois métodos de inoculação; 

 |dM/dN| é o coeficiente angular obtido pela regressão de N em M; 

 σM e σN são os desvios-padrão obtidos associados aos métodos M e N, 

respectivamente. 

Todos os métodos foram comparados ao teste do canudo, mediante a estimativa 

do RS, por ser esse o método mais utilizado, visto a sua popularidade e praticidade 

(Petzoldt & Dickson, 1996). Para a estimativa do RS, assumiu-se que há uma relação linear 

entre M e N. Foi utilizada a raiz do quadrado médio do resíduo (QMR) como estimador 

dos valores dos desvios-padrão. Admitiu-se ainda, que a distribuição de RS se ajusta a uma 

distribuição F de Snedecor. Portanto, considerou-se que: se RS (M/N) > 1, o método M é 

superior a N. Se RS (M/N) < 1, o método N é superior. Caso o RS (M/N) = 1, os métodos 

são equivalentes. 

O coeficiente de correlação intraclasse foi estimado conforme a seguinte 

equação: 

 

     CCI =��
�/(��

� + ���)	 

 
Em que,  

��
�: variância dos tratamentos; 

���: variância residual. 

Estimou-se ainda a correlação entre os métodos de inoculação, para isso foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Para o agrupamento de médias 
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relacionadas às repostas dos genótipos ao patógeno, dentro de cada método de inoculação, 

foi aplicado o teste de Scott-Knott a 5% de significância.  

 
3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Analisando-se as médias das repostas das cultivares e linhagens avaliadas, 

notam-se variações na ordenação dos genótipos entre os métodos utilizados. Tais variações 

são decorrentes da interação entre os genótipos e métodos e, ou, dos erros associados a 

cada método. A magnitude do erro associado a cada observação é preponderante à 

capacidade de discriminação de cada método de inoculação.  

No método CA, somente a cultivar BRS Estilo distinguiu-se das demais, 

apresentando a menor média quanto à reação ao S. sclerotiorum. No método TC, nota-se 

que BRS Cometa e a linhagem CNFC 9500 diferiram das demais, apresentando as menores 

médias. No caso do método FIPI, as menores médias foram observadas nos genótipos BRS 

Cometa e CNFC 9500, seguidos por BRS Estilo e Pérola, os quais apresentaram  valores 

intermediários, e BRS Requinte e BRSMG Madrepérola, que apresentaram os maiores 

valores médios de reação. No método BDAPI, as cultivares BRS Cometa, BRS Estilo e a 

linhagem CNFC 9500 apresentaram as menores médias, seguidas por Pérola e BRSMG 

Madrepérola, com valores intermediários, e BRS Requinte, com a maior média. No método 

BDAFD, a linhagem BRS Requinte apresentou a maior média, diferindo-se das demais. No 

método FIFD, BRS Cometa e CNFC 9500 apresentaram os menores valores médios de 

reação, Pérola apresentou resposta intermediária eas cultivares BRSMG Madrepérola, BRS 

Estilo e BRS Requinte, apresentaram as maiores médias (Tabela 2).  

Tabela 3.2. Médias das reações de cultivares carioca de feijoeiro ao mofo-branco, 
avaliadas  por diferentes métodos de inoculação artificial 

Genótipos 
Métodos de inoculação1 

CA TC  FIPI BDAPI BDAFD FIFD 
BRS Madrepérola 87,74 a2 6,75 a 59,24 a 20,63 b 5,60 b 7,12 a 
Pérola 78,47 a 6,50 a 48,84 b 22,54 b 5,59 b 6,88 b 
BRS Requinte 62,88 a 6,50 a 61,92 a 35,85 a 6,36 a 7,20a 
BRS Cometa 54,96 a 2,25 b 28,33 c 11,15 c 5,84 b 6,70 c 
BRS Estilo 15,64 b 7,25 a 46,92 b 8,27 c 5,64 b 6,99 a 
CNFC 95003 47,38 a 2,75 b 35,39 c 9,45 c 5,70 b 6,69 c 
1CA: chumaço de algodão (comprimento de lesão); TC: teste do canudo (nota 1-9); FIPI: Flor infectada em 
planta intacta BDAPI: disco BDA em planta intacta (diâmetro de lesão);  BDAFD: disco BDA em folha 
destacada e FIFD: flor infectada em folha destacada (Log (diâmetro de lesão)); 
2Valores seguidos por letras diferentes, em cada método, diferem entre si conforme o teste de Scott-Knott a 
5% de significância; 
3Testemunha resistente (resistência em condição de campo). 
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Os menores coeficientes de variação (CV) nos métodos BDAFD e FIFD, 

seguidos por BDAPI, FIPI, TC, CA, respectivamente (Tabela 3). Kull et al. (2003) 

observaram maiores coeficientes de variação no método da folha destacada em relação ao 

método do corte em haste (cut-stem), o qual assemelha-se ao TC. Otto-Hanson et al. (2009) 

observaram coeficientes de variação de 25% e 35% para o método da folha destacada e o 

método do canudo, respectivamente.  

Quanto à magnitude dos desvios-padrão, os menores valores foram observados 

nos métodos FIFD, BDAFD e TC. Os métodos BDAPI, FIPI e CA apresentaram valores 

superiores, sendo que o método CA apresentou o maior valor entre eles. O coeficiente de 

variação e o desvio-padrão são medidas dependentes da escala, sendo, portanto, 

influenciadas pela magnitude das notas ou medidas que são atribuídas às observações. 

Ainda que tais medidas sejam indicadores importantes quanto à qualidade experimental, 

não possibilitam uma comparação eficiente quanto à qualidade e mérito técnico dos 

métodos. 

O coeficiente de correlação intraclasse (CCI), resumidamente, é uma forma de 

mensuração da confiabilidade de medidas. O CCI é adequado para mensurar a 

homogeneidade de duas ou mais medidas e é interpretado como a proporção da 

variabilidade total atribuída ao objeto avaliado (Shrout & Fleiss, 1979). Neste caso, o CCI 

reflete o grau de conformidade entre as repetições inerentes a cada método de inoculação. 

Deste modo, quanto maior o CCI maior será a reprodutibilidade do método de inoculação.  

Conforme os resultados obtidos (Tabela 3), o método TC apresentou o maior coeficiente de 

correlação intraclasse, seguido pelos métodos FIPI, BDAPI e FIFD que também 

apresentaram elevada magnitude para o CCI. Os métodos BDAFD e CA apresentaram os 

menores valores, sendo, portanto, os métodos de inoculação de menores reprodutibilidades.  

O método CA apresentou a menor magnitude para o p-valor em relação ao 

teste de homogeneidade de variância, o que sugere menor qualidade deste método em 

detrimento aos demais. A homogeneidade dos erros associados aos diferentes genótipos é 

de considerável importância em uma análise de variância, sobretudo em relação à 

comparação de médias, visto que, neste caso, assume-se uma variação residual comum a 

todos os genótipos. Geralmente, um teste F realizado nestas condições, tende a não rejeitar 

a hipótese de nulidade quando falsa (Scheffé, 1959) (Tabela 3). 
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Tabela 3.3. Coeficientes de variação experimental, desvios-padrão, coeficientes de 
correlação intraclasse e p-valores associados ao teste de Bartlett relacionados 
aos diferentes métodos de inoculação artificial  

Métodosde 
inoculação1 

Coeficientes de 
variação 

Desvios-
padrão2 

Coeficiente de 
correlação 

intraclasse (CCI) 

Teste de 
Bartlett 

(p-valores)3 
CA 52,6592 30,4592 0,3100 0,0287 
TC 11,6927 0,6236 0,9253 0,8405 
FIPI 9,3257 4,3619 0,8977 0,4099 
BDAPI 23,4742 4,2203 0,8581 0,2529 
BDAFD 5,6909 0,3295 0,3517 0,5003 
FIFD 5,2241 0,1143 0,7667 0,2154 
1CA: chumaço de algodão; TC: teste do canudo; FIPI: Flor infectada em planta intacta; BDAPI: disco BDA 
em planta intacta;  BDAFD: disco BDA em folha destacada e FIFD: flor infectada em folha destacada; 
2Valores de desvios-padrão estimados pela raiz do Quadrado Médio Residual de cada método; 
3Hipótese de nulidade refere-se ao ajuste dos dados à homocedasticidade. 
 

Os coeficientes angulares, obtidos pela regressão entre o método TC e demais 

métodos, foram significativos e positivos apenas para FIPI, BDAPI e FIFD, os demais não 

foram significativos conforme os níveis de significância adotados (Tabela 4). Isso pode ser 

decorrente do elevado erro experimental associado aos ensaios, ou ainda, resultante da 

baixa ou inexistente relação linear entre os métodos.  

 
Tabela 4. Coeficientes angulares obtidos pela regressão de N em M 

1CA: chumaço de algodão; TC: teste do canudo; FIPI: Flor infectada em planta intacta BDAPI: disco BDA 
em planta intacta;  BDAFD: disco BDA em folha destacada e FIFD: flor infectada em folha destacada; 
**Coeficientes significativamente conforme o teste t a 1% de significância, * 5% de significância e ns não 
significativos. 
 

Todos os métodos foram inferiores ao método do canudo (TC), conforme as 

estimativas da razão de sensibilidade, visto que estas apresentaram valores 

significativamente inferiores a uma unidade (RS<1), em relação ao TC (Tabela 5). 

Entretanto, devido ao ajuste linear não significativo de TC em CA e BDAFD, não se pode 

afirmar que estes métodos apresentam mérito técnico inferior ao TC.  Kull et al. (2003) 

também evidenciaram a superioridade do método TC, embasando-se na mesma análise, 

quando comparado com o método de inoculação em cotilédone e em folha destacada, 

inoculando plantas de feijão e soja. 

 

Métodos de 

inoculação1 

Coeficiente angular 

CAM FIPI BDAPI BDAFD FIFD 

TCN 0,3386ns 4,8525** 2,0968* 0,0019 ns 0,0762** 
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Tabela 5.Estimativas da razão de sensibilidade entre os métodos M e N  

1CA: chumaço de algodão; TC: teste do canudo; FIPI: Flor infectada em planta intacta BDAPI: disco BDA em planta intacta;  BDAFD: 
disco BDA em folha destacada e FIFD: flor infectada em folha destacada; 
**Valores de RS significativamente menores que um (RS<1), conforme o teste F a 1% de significância e * menores que 1 a 5% de 
significância. 

 
O método CA apresentou correlação significativa somente comBDAPI. O TC 

apresentou elevada correlação com FIPI e FIFD, porém correlações não significativas para 

BDAPI e BDAFD.  O método FIPI correlacionou-se intensamente com BDAPI e FIFD, 

apresentando correlações não significativas entre os demais métodos. O método BDAPI 

correlacionou-se significativamente com FIFD, embora não houve correlação significativa 

para BDAFD. Não foi constatada correlação significativa entre os métodos BDAFD e 

FIFD (Tabela 6). Portanto, depreende-se que os métodos apresentam diferentes níveis de 

conformidade entre si quanto à resposta dos genótipos a S. sclerotiorum. 

 

Tabela 6. Coeficiente de correlação de Spearman da reposta dos genótipos a S. 
sclerotiorum entre os métodos de inoculação 

Métodos de 
inoculação 

Coeficientes de correlação de Spearman 
CA TC FIPI BDAPI BDAFD FIFD 

CA - -0,1095ns 0,1722 ns 0,4765* 0,1809 ns 0,1261 ns 
TC -0,1094ns - 0,6927** 0,2656 ns -0,0978 ns 0,6532** 
FIPI 0,1722 ns 0,6927** - 0,6713** 0,1383 ns 0,8835** 
BDAPI 0,4765* 0,2656 ns 0,6713** - 0,3357 ns 0,5522** 
BDAFD 0,1809 ns -0,0978 ns 0,1383 ns 0,3357 ns - 0,2496 ns 
FIFD 0,1261 ns 0,6532** 0,8835** 0,5522** 0,2496 ns - 
**Correlação significativa a 1%; * significativa a 5%; ns correlação não significativa. 

 

A correlação entre métodos de inoculação sugere que, possivelmente, genes em 

comum estão envolvidos nas respostas de cada genótipo a um determinado método. Para 

Falconer (1996) a principal causa genética da correlação é o pleiotropismo, entendido 

como o efeito de um gene sobre dois ou mais caracteres simultaneamente. Deste modo, é 

possível que qualquer um destes métodos correlacionados seja aplicado para a 

discriminação dos genótipos quanto à reação de resistência a S. sclerotiorum, embora com 

níveis de discriminação variável. Entretanto, correlações não significativas são decorrentes 

de um elevado erro associado às medidas, ou mesmo, da independência entre as medidas 

provenientes de diferentes métodos. 

Métodos de 
inoculação1 

Razão de sensibilidade (RS) 
CAM FIPI BDAPI BDAFD FIFD 

TCN 0,0693** 0,6937* 0,3098** 0,0036** 0,4156** 
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Respostas não correlacionadas entre métodos podem indicar que a resistência 

do feijoeiro comum a S. sclerotiorum pode estar associada a diferentes regiões genômicas, 

e desta forma, envolvendo a ativação de diferentes mecanismos de resposta. Portanto, a 

caracterização e seleção de genótipos mediante a utilização simultânea de diferentes 

métodos de inoculação pode proporcionar maiores ganhos genéticos relacionados à 

resistência do feijoeiro a S. sclerotiorum, favorecer a identificação de diferentes genes 

responsáveis por esta característica e possibilitar a obtenção de linhagens com maior 

estabilidade fenotípica para tal caráter. 

O componente de variância da interação, entre genótipos e método de 

inoculação, não foi estimado neste estudo devido, evidentemente, às diferentes medidas de 

respostas inerentes a cada método e às distintas variâncias residuais associadas a estes. As 

particularidades de cada método de inoculação avaliado, ou mesmo, as características 

morfológicas e fisiológicas de cada genótipo contribuem para ocorrência de tal interação. 

Os métodos se diferenciam principalmente pela a utilização de diferentes tecidos dos 

hospedeiros, idade ontogenética dos vegetais, tempo de avaliação, bem como pelas 

variadas técnicas de manipulação e veiculação do inóculo. Além disso, o teste do canudo 

(TC), por exemplo, expõe os tecidos internos do vegetal ao patógeno, o que, 

indubitavelmente, favorece o processo de infecção e propagação do fungo devido à 

redução do impedimento físico proporcionado pela epiderme. 

 

3.4 CONCLUSÃO 

 

O método TC é o mais indicado para a realização de ensaios que têm por 

finalidade a discriminação de genótipos quanto à reação ao fungo S. sclerotiorum.  

O método FIPI, por sua vez, também apresentou resultados satisfatórios 

conforme o potencial de descriminação dos genótipos e reprodutibilidade.  

As cultivares BRS Cometa e BRS Estilo ea linhagem testemunha CNFC 9500, 

apresentaram maior nível de resistência em relação aos demais genótipos. 
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4 RESISTÊNCIA DO FEIJOEIRO COMUM AO MOFO-BRANCO EM 

CAMPO E EM CASA DE VEGETAÇÃO 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização de linhagens e cultivares, em campo 

e mediante o teste do canudo, e estimar a correlação entre esses métodos de avaliação. 

Foram avaliadas 36 cultivares ou linhagens em campo e por meio do teste do canudo. Para 

a realização do teste do canudo, foi implantado um ensaio em blocos casualizados, com 

seis repetições. As plantas de feijoeiro foram cultivadas em casa de vegetação, em vasos de 

oito litros, com duas plantas por vaso, cada planta foi uma repetição. A inoculação de S. 

sclerotiorum foi realizada em V5, aproximadamente 35 dias após emergência, utilizando-

se o isolado “SS 1370”. Aos oito dias após a inoculação foram realizadas as avaliações. O 

ensaio de campo foi conduzido em blocos completos casualizados, com três repetições, 

sendo cada parcela composta por duas linhas de três metros de comprimento, espaçadas de 

0,5 m.Foram distribuídos, a lanço, escleródios na área do ensaio. Efetuou-se a avaliação da 

severidade atribuindo-se notas de 1 a 9 às parcelas. Foram realizadas análises de variância, 

teste de Scott-Knott para comparação das médias e correlação de Spearman entre as 

avaliações em campo e pelo teste do canudo. Concluiu-se que há variabilidade genética 

entre as cultivares/linhagens avaliadas em relação à reação ao mofo-branco em ambos os 

métodos de avaliação. A cultivar BRS Cometa e a linhagem CNFC 9500 apresentaram 

reação de resistência em campo e casa de vegetação, portanto tais genótipos podem ser 

utilizados como genitores para a obtenção de populações superiores em relação à 

resistência ao mofo-branco. Há consideráveis variações em relação à reação dos genótipos 

entre os métodos de avaliação, portanto, caracterizações mediante o teste do canudo devem 

ser complementadas com ensaios de campo para a obtenção de resultados mais 

representativos em relação à reação ao fungo S. sclerotiorum. 

 

Palavras-chave:screening, Phaseolus vulgaris, correlação, teste do canudo, S. sclerotiorum 
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RESISTANCE OF COMMON BEAN TO Sclerotinia sclerotiorum AND 

CORRELATION BETWEEN STRAW TEST AND FIELD MEASURES 

 

ABSTRACT 

 

The goals of this work were the characterization of common bean cultivars and lines in 

field and through the straw test, and estimate the correlation between these evaluation 

methods. Thirty six cultivars and lines in the field and through the straw test were 

evaluated. To conduct the straw test was implanted a trial in a randomized block design 

with six replications. The bean plants were grown in a greenhouse in pots of eight liters, 

with two plants per pot, each plant being a replicate .The inoculation was realized at V5, 

approximately 35 days after germination using the isolate "SS 1370". At eight days after 

inoculation the evaluation were performed. The field trial was conducted in a randomized 

complete block design with three replications and each plot consisted of two rows of three 

meters long, spaced 0.5 m. Broadcasting, sclerotia were distributed throughout the area of 

the trial. The severity evaluation was performed assigning levels of 1-9 scale to the plots. 

Analysis of variance and subsequently the Scott- Knott test at 5 % significance level were 

performed to compare means of genotypes in each trial. Spearman ranks correlation 

coefficients were estimated between evaluations in field conditions and straw test. It was 

concluded that there is genetic variability among cultivars/lines evaluated for reaction to 

white mold in both evaluation methods. The BRS Cometa and CNFC 9500 were resistant 

in field and greenhouse, so these genotypes can be used as parents to obtain higher 

populations for resistance to white mold. There are considerable variations from the 

reaction of genotypes between the evaluations methods, therefore characterizations using 

straw test should be complemented by field evaluations to obtain more representative 

results regarding the reaction to the fungus S. sclerotiorum. 

 

Keywords: white mold, screening, Phaseolus vulgaris, correlation 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

O mofo-branco causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum vem recebendo 

destaque nos programas de melhoramento genético de feijoeiro comum no Brasil e no 

mundo. A identificação e caracterização de fontes de resistência são de substancial 

importância para o melhoramento do feijoeiro visando ao aumento da resistência genética. 

A caracterização de genótipos pode ser realizada em campo, sob condições naturais de 

cultivo, ou em condições ambientais controladas. Entretanto, a reação de genótipos ao 

mofo-branco é dependente dos métodos de inoculação e do ambiente utilizado para a 

caracterização (Terán & Singh, 2008). 

Geralmente, ensaios em campo apresentam resultados mais consistentes em 

relação ao comportamento de cada genótipo, pois estão sob a influência de uma proporção 

representativa das possíveis variações ambientais ocorrentes no local de cultivo. Contudo, 

frequentemente, tais variações ambientais podem reduzir consideravelmente a acurácia 

seletiva, possibilitando o favorecimento de um genótipo em detrimento aos demais, não em 

decorrência do efeito genético, mas em relação ao efeito de escape. 

Devido à elevada variabilidade do patógeno, irregularidade de incidência em 

decorrência da natureza epidemiológica e também devido aos mecanismos de escape, a 

identificação de fontes de resistência em campo é dificultada (Kolkman & Kelly, 2002; 

Miklas et al., 2013). Então, como alternativa, há diversos métodos de inoculação artificial 

de S. sclerotiorum no feijoeiro comum, bem como em outras espécies.  A utilização de 

métodos de inoculação pode ser uma alternativa viável para a avaliação da resposta do 

feijoeiro ao fungo S. sclerotiorum, visto que, sob tais condições, o efeito de escape é 

consideravelmente reduzido. Entretanto, o comportamento dos genótipos é amostrado em 

condições ambientais restritas. 

Os avanços genéticos para resistência ao mofo-branco têm sido 

insatisfatóriosem virtude, principalmente, da baixa herdabilidade deste caráter, das técnicas 

complexas de avaliação da doença eda grande influência ambiental sobre os mecanismos 

de escape, o que confunde a expressão deste caráter e dificulta a detecção da resistência 

genética em campo (Fuller et al., 1984; Chen & Wang, 2005; Steadman et al., 2006). 

Portanto, a validação e qualificação dos métodos de inoculação para a avaliação da 

resistência do feijoeiro ao mofo-branco são prioridades no melhoramento dessa espécie. 
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Métodos eficientes de inoculação devem apresentar confiabilidade, 

simplicidade de execução, elevado poder de discriminação de genótipos, reprodutibilidade 

de resultados e, sobretudo, correlação com resultados observados em campo. A maioria 

dos estudos direcionados à identificação e seleção de genótipos resistentes apresentam 

resultados inconsistentes entre os métodos adotados, insatisfatória reprodutibilidade e 

correlações baixas ou não significativas entre ambientes (Kull et al., 2003). 

Dentre os métodos de inoculação, destaca-se o teste do canudo (straw test), o 

qual tem apresentado menor erro associado às observações, elevada correlação entre 

campo e casa de vegetação, repetibilidade satisfatória e simplicidade operacional (Petzoldt 

& Dickson, 1996; Terán et al., 2006; Otto-Hanson et al., 2009).  Embora esse método 

cause consideráveis injúrias nas plantas e comprometa substancialmente a produtividade de 

plantas inoculadas, não é considerado como um procedimento destrutivo. Portanto, 

conforme Singh & Terán (2008), o teste do canudo é recomendado para a seleção de 

genótipos superiores visando ao aprimoramento de germoplasma e desenvolvimento de 

cultivares. 

São poucos os trabalhos que avaliam a resposta de cultivares e linhagens no 

Brasil ao fungo S. sclerotirorum (Vieira et al., 2012; Carvalho et al., 2013; Lima et al., 

2013), principalmente para o grupo carioca. Além disso, não há conhecimentos sobre a 

correlação entre as avaliações mediante o teste do canudo e campo em regiões tropicais. 

Então, o objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização de linhagens e cultivares, em 

campo e pelo teste do canudo, e avaliar a relação entre esses métodos de avaliação. 

 
4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Material genético 

 

Foram avaliadas 36 linhagens e cultivares em um ensaio realizado em campo e 

outro utilizando inoculação artificial em condições controladas (Tabela 1). As cultivares 

foram escolhidas por serem amplamente utilizadas em sistemas de produção de diferentes 

níveis tecnológicos e advindas de diversas regiões de cultivo do feijoeiro no Brasil, sendo, 

portando, adaptadas a diferentes ambientes. São linhagens e cultivares provenientes de 

diferentes programas de melhoramento com características agronômicas e morfológicas 

variadas, inclusive em relação ao tipo de grão. 
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Tabela 4.1. Cultivares e linhagens de feijoeiro comum avaliadas quanto à reação ao mofo-
branco e suas principais características. 
Cultivares/linhagens Grupo comercial Instituição obtentora Porte Ciclo 
Rudá Carioca Embrapa Ereto Normal 
Pérola Carioca Embrapa Semi-ereto Normal 
BRS Pontal Carioca Embrapa Semiprostrado Normal 
BRS Requinte Carioca Embrapa Semiprostrado Normal 
BRS Estilo Carioca Embrapa Ereto Normal 
BRS Ametista Carioca Embrapa Semiereto Normal 
BRS Notável Carioca Embrapa Semiereto Semiprecoce 
BRS Cometa Carioca Embrapa Ereto Semiprecoce 
BRS Majestoso Carioca UFLA Semiprostrado Normal 
BRS Madrepérola Carioca UFV Prostrado Semiprecoce 
IAC Alvorada Carioca IAC Semiereto Normal 
IPR Juriti Carioca IAPAR Ereto Normal 
IPR Tangará Carioca IAPAR Ereto Normal 
IPR Eldorado Carioca IAPAR Semiereto Precoce 
TAA Bola Cheia Carioca Agropecuária Terra Alta Semiprostrado Normal 
CNFC 9500 Carioca Embrapa Ereto Normal 
CNFC 10429 Carioca Embrapa Ereto Normal 
CNFC 10729 Carioca Embrapa Ereto Normal 
CNFC 10762 Carioca Embrapa Semiereto Normal 
CNFC 15873 Carioca Embrapa Semiereto Precoce 
CNFC 15874 Carioca Embrapa Semiereto Precoce 
CNFC 15875 Carioca Embrapa Semiereto Precoce 
BRS Campeiro Preto Embrapa Ereto Normal 
BRS Supremo Preto Embrapa Ereto Semiprecoce 
BRS Esplendor Preto Embrapa Ereto Normal 
BRS Esteio  Preto Embrapa Ereto Semiprecoce 
IPR Uirapuru Preto IAPAR Ereto Normal 
CNFP 10794 Preto Embrapa Ereto Normal 
BRS Radiante Rajado Embrapa Ereto Precoce 
BRSMG Realce Rajado Embrapa Ereto Precoce 
BRS Pitanga Roxinho Embrapa Ereto Semiprecoce 
BRS Agreste Mulatinho Embrapa Ereto Semiprecoce 
BRS Executivo Cranberry Embrapa Semiereto Normal 
BRS Embaixador Dark Red Kidney Embrapa Semiereto Semiprecoce 
Jalo Precoce Jalo Embrapa Ereto Precoce 
AND 277 Manteigão CIAT Prostrado Normal 
Fonte: Embrapa (2013). 
 

4.2.2 Teste do canudo 

 

O ensaio foi conduzido em casa de vegetação na estação de pesquisa da 

Embrapa Arroz e Feijão, localizada em Santo Antônio de Goiás, Goiás (16°29’S, 

49°16’O). Foi implantado um ensaio em blocos casualizados, com seis repetições. As 

plantas de feijoeiro foram cultivadas em casa de vegetação, em vasos de oito litros, com 

duas plantas por vaso, sendo cada planta uma repetição. Utilizou-se substrato comercial 

(Plantmax®) e solo (Latossolo vermelho), em um mistura na proporção de 3:1. A adubação 

foi realizada conforme as recomendações técnicas para a cultura. Quando necessário, as 



44 
 

plantas de feijoeiro foram tutoradas com o auxílio de hastes de madeira e cordões de 

algodão. Este ensaio foi realizado em março e abril de 2013. 

O teste do canudo foi realizado conforme as sugestões de Petzoldt & 

Dickson(1996), com modificações. Foi utilizado o isolado “SS1370”, oriundo de um 

campo de produção de feijão em Ponta-Grossa, Paraná. Este isolado é mantido no 

Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Arroz e Feijão em Santo Antônio de Goiás, 

Goiás.  

Para a realização da inoculação, a haste principal de plantas, em estádio V5 

(Schwartz, 2004), foi decepada utilizando-se uma lâmina de aço esterilizada. Na seção 

transversal do corte, foi posicionada um disco, de 5 mm de diâmetro, de meio BDA 

contendo micélio crescido por 72 h.  Pulverizou-se água destilada na região do corte e, 

então, o inóculo foi recoberto por uma ponteira de pipetador com filtro,de volume igual a 

200 µL. As plantas foram mantidas em casa de vegetação, sob a temperatura média de 

25ºC e umidade relativa superior a 85%. Após oito dias, a avaliação foi realizada 

atribuindo-se nota de 1 a 9 aos sintomas das plantas inoculadas (1: ausência de sintomas, 9: 

necrose generalizada) (Terán et al., 2006). 

 

4.2.3 Ensaio de campo 

 

 O ensaio foi conduzido na Fazenda Palmital, uma estação de pesquisa da 

Embrapa Arroz e Feijão, localizada no município de Brazabrantes-GO (16°26’7,20”S, 

49°24°2,84º),  a  aproximadamente 734 m de altitude. O ensaio foi conduzido em blocos 

completos casualizados, com três repetições, cada parcela foi composta por duas linhas de 

três metros de comprimento, espaçadas de 0,5 m. A semeadura foi realizada em maio de 

2013, foram semeadas 15 sementes m-1, almejando-se um estande mínimo de 12 plantas m-

1. As sementes não receberam qualquer tratamento químico.  

A área utilizada para a realização deste ensaio tem histórico de incidência da 

doença, além disso, foi infestada com escleródios periodicamente ao longo dos últimos 

cinco anos. Objetivando-se homogeneizar a ocorrência do patógeno na área experimental, 

foram distribuídos, a lanço, aproximadamente 140 escleródios m-2. Estes escleródios foram 

obtidos em áreas comerciais de produção de feijão. 

Devido ao regime pluviométrico nesta época de cultivo ser insuficiente à 

demanda da cultura, a área do experimento foi irrigada conforme as necessidades hídricas 
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do feijoeiro. O manejo fitossanitário e adubação foram realizados conforme as 

recomendações técnicas para o cultivo da espécie. Embora, em nenhuma circunstância, foi 

utilizado qualquer produto com efeito fungicida.  

O ensaio foi monitorado periodicamente até a ocorrência dos primeiros 

sintomas do mofo-branco. Posteriormente, realizou-se a avaliação da severidade antes do 

início do fechamento do ciclo da cultura. A avaliação foi realizada atribuindo-se notas de 1 

a 9 às parcelas (1: ausência de sintomas, 9: necrose generalizada) (Corrales & Van 

Schoonhoven, 1987). 

 

4.2.4 Análise estatística 

 

Realizou-se a análise de variância e, posteriormente, o teste de Scott-Knott a 

5% de significância para comparação das médias. Os dados de severidade foram 

transformados conforme a função 
 = √.  

Estimou-se o coeficiente de correlação de Spearman entre as médias ajustadas, 

no objetivo de se mensurar o nível de conformidade entre as respostas dos genótipos, em 

campo e quando submetidos ao teste do canudo.  

Estimaram-se ainda as acurácias seletivas associadas aos ensaios conforme a 

metodologia de Resende & Duarte (2007). 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No teste do canudo, as cultivares/linhagens avaliadas agruparam-se em quatro 

níveis distintos em relação à reação ao mofo-branco (Tabela 2), evidenciando uma 

considerável variação genética. As cultivares BRS Cometa e IPR Eldorado e as linhagens 

CNFC 9500 e AND 277 apresentaram as menores médias de severidade, constituindo o 

grupo com maior resistência ao fungo.  A linhagem AND 277 também é relatada como 

fonte de resistência a outras doenças tais como mancha-angular e antracnose (Ragagnin et 

al., 2003; Kelly & Vallejo, 2004). As cultivares Pérola, Bola Cheia, BRS Pontal, BRSMG 

Madrepérola e BRS Requinte apresentaram as maiores notas de severidade, evidenciando 

maior suscetibilidade destas ao mofo-branco. Ressalta-se que, devido à elevada influência 

ambiental sobre a resistência do feijoeiro ao mofo-branco, algumas cultivares com 



46 
 

elevados níveis de doença observados no teste do canudo podem apresentar baixos níveis 

de doença ou mesmo ausência de sintomas em campo. 

 
Tabela 2. Reação das cultivares/linhagens inoculadas com S. sclerotiorum mediante o teste 
do canudo. 
Cultivares/linhagens Médias Cultivares/linhagens Médias 
BRS 9435 Cometa 2,67 a1* BRS Esteio 4,83 b 
CNFC 9500 3,17 a CNFC 10429 4,83 b 
AND 277 3,50 a IPR Tangará 4,83 b 
IPR Eldorado 3,67 a BRS Pitanga 5,00 b 
CNFC 15873 4,00 b BRS Radiante 5,17 b 
CNFC 10729 4,17 b BRS Executivo 5,17 b 
BRS Embaixador 4,17 b BRS Esplendor 5,33 b 
BRS Notável 4,17 b BRS Ametista 5,33 b 
Rudá 4,33 b BRS Supremo 5,33 b 
CNFC 15874 4,33 b BRS Campeiro 5,67 c 
CNFP 10794 4,33 b BRSMG Realce 5,67 c 
IPR Juriti 4,33 b BRS MG Majestoso 6,17 c 
IPR Uirapuru 4,50 b BRS Estilo 6,50 c 
Jalo Precoce 4,50 b Pérola 6,67 d 
CNFC 15875 4,67 b Bola Cheia 6,83 d 
BRS Agreste 4,67 b BRS Pontal 7,00 d 
CNFC 10762 4,67 b BRSMG Madrepérola 7,33 d 
IAC Alvorada 4,67 b BRS Requinte 8,17 d 
Média Geral 

 

5,01 
Coeficiente de Variação 

 

9,91 
Acurácia seletiva 0,94 
1Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si conforme o teste de Scott-Knott a 5% de significância. 
*Agrupamento realizado conforme a transformação 
 = √. 
 

No ensaio de campo, as cultivares/linhagens formaram três grupos distintos 

quanto à resposta ao mofo-branco (Tabela 3). As cultivares/linhagens BRS Cometa, BRS 

Estilo, CNFC 9500, CNFC 15873 e BRS Esteio apresentaram as menores médias de 

severidade, ocorrendo notas médias entre 1,67 e 2,67. Nota-se que todas as 

cultivares/linhagens pertencentes ao grupo de maior resistência apresentam porte ereto. 

Plantas desse porte geralmente apresentam menores níveis de doença, pois tal característica 

reduz a ocorrência de contato físico entre o patógeno e os tecidos vegetais, sobretudo 

ramos e vagens, bem como desfavorece a formação de microclimas adequados ao 

desenvolvimento do patógeno (Schwartz et al., 1987; Saindon et al., 1995; Kolkman & 

Kelly, 2002; Miklas et al., 2013).  As cultivares/linhagens AND 277, BRS Radiante, Jalo 

Precoce, CNFC 10429, CNFC 15874 e BRS Notável constituíram o segundo grupo, com 
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médias entre 3,0 e 4,0. Valores médios entre 4,3 e 7,0 agruparam as demais 

cultivares/linhagens, indicando maior suscetibilidade destas. 

Tabela 4.3. Reação das cultivares/linhagens de feijoeiro a S. sclerotiorum avaliadas em 
campo no município de Brazabrantes, Goiás. 
Cultivares/linhagens Médias Cultivares/linhagens Médias 
BRS 9435 Cometa 1,67 a1 Pérola 5,00 c 
BRS Estilo 2,00 a BRS Executivo 5,00 c 
CNFC 9500 2,33 a BRS Agreste 5,00 c 
CNFC 15873 2,33 a IPR Tangará 5,33 c 
BRS Esteio 2,67 a BRSMG Realce 5,33 c 
AND 277 3,00 b BRS Pontal 5,67 c 
BRS Radiante 3,33 b BRS Ametista 5,67 c 
Jalo Precoce 3,33 b CNFP 10794 5,67 c 
CNFC 10429 3,67 b IPR Juriti 5,67 c 
CNFC 15874 3,67 b CNFC 15875 6,00 c 
BRS Notável 4,00 b BRS Esplendor 6,00 c 
Rudá 4,33 c Bola Cheia 6,00 c 
CNFC 10762 4,33 c BRS MG Majestoso 6,33 c 
IAC Alvorada 4,33 c IPR Eldorado 6,33 c 
BRS Embaixador 4,33 c BRS MG Madrepérola 6,67 c 
BRS Requinte 4,67 c BRS Campeiro 6,67 c 
CNFC 10729 4,67 c BRS Supremo 7,00 c 
IPR Uirapuru 4,67 c BRS Pitanga 7,00 c 
Média Geral 4,71 
Coeficiente de variação 23,12 
Acurácia seletiva 0,88 
1Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si conforme o teste de Scott-Knott a 5% de significância. 
*Agrupamento realizado conforme a transformação 
 = √. 
 

De acordo com Resende & Duarte(2007), as acurácias seletivas estimadas em 

ambos os ensaios, indicam elevada precisão das avaliações. Entretanto, é evidente que o 

teste do canudo apresentou maior potencial para a discriminação dos genótipos que 

avaliação em campo. Observa-se ainda que o coeficiente de variação do ensaio em campo 

foi superior àquele do método do canudo, evidenciando um menor erro associado às 

observações provenientes do teste do canudo em detrimento à avaliação em campo.  

Observou-se correlação significativa de 0,41 (P<0,05) entre os níveis de 

severidade obtidos pelo teste do canudo e em campo. Considerando-se a magnitude de tal 

correlação, avaliações em campo são imprescindíveis, visto que, o teste do canudo não 

explica suficientemente as variações observadas em campo. Nota-se que, comparando-se 

os grupos com maior resistência parcial, definidos pelos dois métodos de avaliação, há 



48 
 

apenas duas cultivares/linhagens em comum entre eles, sendo essas BRS Cometa e CNFC 

9500. Nota-se ainda que, a cultivar BRS Estilo apresentou elevada suscetibilidade quando 

submetida ao teste do canudo (6,5), entretanto, quando submetida a campo, apresentou 

severidade baixa (2,0). Estes comportamentos opostos observados nas avaliações 

evidenciam o efeito da influência ambiental sobre o caráter em estudo. Possivelmente, a 

baixa severidade observada em campo seja decorrente do efeito de escape proporcionado 

pelas características agronômicas e morfológicas dessa cultivar, tais como: porte ereto, 

dossel permeável e resistência ao acamamento (Melo et al., 2010) 

Chung et al.(2007), avaliando duas populações segregantes, mediante o teste 

do canudo e campo, observaram correlação significativa de 0,31 (P<0,05), em uma das 

populações, e correlação não significativa na outra população. As baixas correlações 

observadas entre campo e condições controladas sugerem que tais medidas possam estar 

relacionadas a diferentes componentes de variação da resposta ao mofo-branco: efeito 

genético, mecanismos de escape ou flutuações ambientais ocorrentes em campo. 

Entretanto, Park et al. (2001), utilizando dois isolados, constataram correlações 

significativas de 0,39 e 0,47 (P<0,05). Segundo esses autores, conforme a magnitude 

destas correlações, a seleção pode ser eficientemente realizada em campo ou casa de 

vegetação. 

Visando à caracterização de um grande número de genótipos, sobretudo em 

etapas de seleção de progênies e na caracterização de germoplasma, a aplicação do teste do 

canudo é uma alternativa viável, pois este método é menos dispendioso e apresenta maior 

praticidade que ensaios de campo. Apesar da baixa correlação com resultados de campo, a 

aplicação deste método pode proporcionar consideráveis ganhos genéticos (Teran & Singh, 

2010). 

A condução de ensaios em ambiente com histórico da doença, incidência 

elevada e homogênea e condições ambientais favoráveis deve ser priorizada, pois, deste 

modo, a ocorrência de falsos positivos para resistência é consideravelmente reduzida. No 

ensaio de campo, foi observada correlação significativa de 0,81 (P<0,05) entre a 

severidade e incidência em nível de parcelas. Esta elevada correlação indica que as 

condições ambientais foram favoráveis ao desenvolvimento da doença. 

Mecanismos de escape podem favorecer a ocorrência de condições 

microclimáticas limitantes ao progresso da doença (Kolkman & Kelly, 2003). 
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Características como porte e arquitetura, densidade de dossel, posição de inserções de 

vagens, acamamento e precocidade podem influenciar consideravelmente a ocorrência 

desta doença em campo (Fuller et al., 1984; Schwartz et al., 1987; Lobo Junior et al., 

2009). Desta forma, a seleção de genótipos em campo tende a favorecer indiretamente o 

aumento da frequência de alelos que conferem escape ao patógeno (Hunter et al., 1982; 

Steadman, 1983), sobretudo porte ereto, arquitetura aberta e dossel permeável. 

Na realização de caracterizações de campo, é importante que se priorize o 

aumento do número de repetições de cada ensaio, de modo que o efeito de uma parcela 

com incidência menor de S. sclerotiorum não reduza significativamente a severidade média 

de um genótipo e, consequentemente, favoreça a ocorrência de falsos positivos para 

resistência. Além disso, é recomendável que se realize ensaios de caracterização em 

diferentes épocas de cultivo, anos e locais (Steadman et al., 2006). 

Pérez-Vega et al. (2012) identificaram QTL associados à resistência genética 

do feijoeiro a S. sclerotiorum, nesse estudo constataram que as repostas de resistência 

observadas mediante o teste do canudo apresentam elevada associação a regiões genômicas 

que controlam a expressão de caracteres morfológicos, tais como comprimento e espessura 

de internódios. Assim, avaliações realizadas mediante o teste do canudo também não estão 

isentas de efeitos de caracteres morfológicos. A seleção de genótipos superiores mediante 

o teste do canudo pode favorecer indiretamente a seleção de plantas com morfologia 

específica, sobretudo aquelas com maior porte. Assim, a seleção de genótipos resistentes 

mediante a utilização simultânea de diferentes métodos de avaliação proporciona 

resultados mais consistentes (Carvalho et al., 2013). 

Devido ao fato das cultivares/linhagens serem avaliadas em condições 

ambientais específicas quando submetidas ao teste do canudo, há pouca previsibilidade em 

relação ao comportamento dessas em campo. Nota-se que cultivares/linhagens 

selecionadas mediante diferentes formas de avaliação de reação ao mofo-branco podem 

não apresentar comportamento correlacionado. Por isso, é adequado que se realize 

avaliações em campo e casa de vegetação, de modo que se obtenham informações 

representativas acerca do mérito de cada cultivar/linhagem em relação à resistência a este 

patógeno. Além disso, genótipos que apresentam resistência quando submetidos ao teste do 

canudo podem ser cruzados com genótipos que apresentam resistência de campo e, assim, 

originar populações com ambos os tipos de resistência. 
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4.4 CONCLUSÃO 

 

Há variabilidade genética entre as cultivares/linhagens avaliadas em relação à 

reação ao mofo-branco, em avaliações de campo e por meio do teste do canudo. 

A cultivar BRS Cometa e a linhagem CNFC 9500 apresentam reação de 

resistência em campo e casa de vegetação, portanto, podem ser utilizados como genitores 

para a obtenção de populações superiores em relação à resistência ao mofo-branco.  

Há variações em relação à reação dos genótipos entre os métodos de avaliação, 

portanto, caracterizações mediante o teste do canudo devem ser complementadas com 

avaliações de campo para a obtenção de resultados mais representativos em relação à 

reação ao fungo S. sclerotiorum. 
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5 CAPACIDADES DE COMBINAÇÃO COMO CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO DE GENITORES E POPULAÇÕES DE FEIJOEIRO 

RESISTENTES AO MOFO-BRANCO 

 

RESUMO 

 

O mofo-branco, causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum, é uma das doenças mais 

destrutivas que acometem a cultura do feijoeiro em diferentes regiões de cultivo no mundo. 

Este patógeno pode comprometer consideravelmente a produtividade de cultivares de 

feijoeiro e também a qualidade de grãos e sementes. Portanto, ações no sentido de se elevar 

os níveis de resistência desta cultura a este patógeno tornam-se imprescindíveis. O objetivo 

deste estudo foi estimar as capacidades de combinação, gerais (CGC) e específicas (CEC), 

em diferentes ambientes e, mediante tais estimativas, definir quais são os melhores 

genitores e as populações mais promissoras para a obtenção de linhagens resistentes ao 

mofo-branco. Foram realizados ensaios em três locais, para a avaliação de 27 populações 

provenientes de cruzamentos dialélicos, os locais utilizados foram: Oratórios-MG, 

Brazabrantes-GO e Viçosa-MG. Foram cruzadas três fontes de resistência provenientes do 

CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colômbia) com nove 

cultivares/linhagens com diferentes características agronômicas e tipos de grãos. Os 

cruzamentos foram realizados no esquema de dialelo parcial, sendo que o grupo I foi 

composto pelas fontes de resistência e o grupo II pelas cultivares e linhagens de diferentes 

grupos comerciais. Tais populações foram avançadas até F5, em “bulk” . Então, foram 

implantados os ensaios nos três locais. Os ensaios foram acompanhados periodicamente até 

a ocorrência dos primeiros sintomas da doença. Posteriormente, realizou-se a avaliação das 

parcelas atribuindo-se notas de 1-9 (1: ausência de sintomas e 9: necrose generalizada). 

Realizou-se então uma análise de variância conjunta para as estimativas das capacidades de 

combinação. As capacidades gerais de combinação, associadas ao grupo I (CGC1) e ao 

grupo II (CGC2), não foram significativas, entretanto, a capacidade específica de 

combinação (CEC) foi significativa. As interações entre CGC1 x Ambiente e CGC2 x 
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Ambiente foram significativas, embora a interação CEC x Ambiente foi não significativa. 

Em relação ao grupo I, a fonte de resistência K-59 foi superior às demais em Oratórios e 

Viçosa. Em Brazabrantes, a linhagem K-407 proporcionou um maior efeito genético para o 

aumento da resistência ao mofo-branco. Em relação ao grupo II, os genitores BRS 

Esplendor, BRS Radiante e BRS Campeiro são mais indicados para a utilização nos locais 

Oratórios, Brazabrantes e Viçosa, respectivamente. A população mais promissora para a 

obtenção de linhagens resistentes ao mofo-branco é proveniente do cruzamento K-59/BRS 

Executivo. Além desta, as populações PI-204717/BRS Campeiro, PI-204717/Jalo Precoce, 

K-59/ BRS Cometa e K-407/BRS Cometa apresentaram efeitos significativos para o 

aumento da resistência em relação às demais populações. 

 

Palavras-chave: Dialelo, Sclerotinia sclerotiorum, fontes de resistência. 
 

 

COMBINING ABILITY AS SELECTION CRITERION OF PARENTAL AND 

POPULATIONS OF BEAN RESISTANT TO WHITE MOLD 

 

ABSTRACT 

 

The white mold, caused by Sclerotinia sclerotiorum, is one of the most destructive diseases 

affecting the bean crop in different growing regions in the world. This pathogen can 

greatly compromise the productivity of bean cultivars and also the quality of grains and 

seeds. Therefore, actions to elevate the levels of resistance of this crop to this pathogen 

become essentials. The aim of this study was to estimate combining abilities, general 

(GCA) and specific (SCA), in different environments and, using such estimates, define 

which are most promising parents and crosses to obtain lines resistant to white mold. The 

trials were conducted at three sites for the evaluation of 27 populations from diallel 

crosses, the sites were: Oratórios-MG, Brazabrantes-GO and Viçosa-MG. Three sources of 

resistance from CIAT (International Center for Tropical Agriculture) with nine 

cultivars/lines with different agronomic characteristics and types of grains were crossed. 

The crosses were made in partial diallel scheme, being that the group I was composed of 

the resistance sources and group II by the cultivars and lines of different grain types. Such 

populations were advanced to F5 in "bulk". So the trials were implanted in the three sites. 
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The trials were periodically monitored until the occurrence of the first symptoms of the 

disease. Subsequently, an evaluation of the plots was performed using 1-9 scale (1: no 

symptoms, 9: widespread necrosis). Then the variance analysis was performed and the 

combining ability effects were estimated. It was noted that the general combining abilities 

of the group I (CGC1) and group II (CGC2), were not significant, however the specific 

combining ability (SCA) was significant. Interactions between CGC1 x Environments and 

CGC2 x Environments were significant, although the SCA x environments interaction was 

not significant. Regarding group I, the source resistance K-59 was superior to the others in 

Oratórios and Viçosa. In Brazabrantes, the line K-407 provided greater genetic effect for 

increasing the resistance to white mold. In group II, the parents BRS Esplendor, BRS 

Radiante and BRS Campeiro are more suitable for use in the sites Oratórios, Brazabrantes 

and Viçosa, respectively. The most promising population to obtain lines resistant to white 

mold is derived from crossing K-59/BRS Executive. Besides this, the crossings PI-

204717/BRS Campeiro, PI-204717/Jalo Precoce, K-59/BRS Cometa and K-407/BRS 

Cometa showed considerable significant effects for increased resistance compared to other 

populations. 

 

Keywords: Diallel, Sclerotinia sclerotiorum, resistance sources. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

O mofo-branco, causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum, é uma das 

doenças mais destrutivas que acometem a cultura do feijoeiro em diferentes regiões de 

cultivo no mundo (Schwartz & Singh, 2013). Este patógeno pode comprometer 

consideravelmente a produtividade de cultivares de feijoeiro e também a qualidade de 

grãos e sementes. Em cultivares suscetíveis, o mofo-branco pode provocar prejuízos de 30 

a 100%, sobretudo em condições favoráveis e na ausência de medidas de controle 

(Oliveira, 2005; Singh & Schwartz, 2010; Soule et al., 2011). Portanto, ações no sentido de 

se elevar os níveis de resistência desta cultura a este patógeno tornam-se imprescindíveis. 

Não há informações suficientes acerca dos níveis de resistência das cultivares 

de feijoeiro, utilizadas no Brasil, a este patógeno. Entre as poucas informações que há 

sobre este assunto, há controvérsias (Gonçalves & Santos, 2010). Porém, sabe-se que tais 
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níveis são insuficientes para garantir produtividades estáveis desta cultura em regiões que 

há clima favorável e elevada incidência desta doença (Melo, 2009). 

A introgressão de germoplasma exótico pode ser uma alternativa para o 

aumento da variabilidade genética e consequente elevação da resistência do feijoeiro 

comum ao mofo-branco (Singh, 2001). Porém, inicialmente, é de fundamental importância 

eleger quais são os parentais mais promissores para obtenção de progênies superiores para 

tal caráter, bem como os melhores cruzamentos para a obtenção de populações superiores. 

Uma das formas comumente utilizadas para a seleção de genitores no melhoramento 

genético de plantas, fundamentada na informação de progênies, é a estimativa das 

capacidades de combinação mediante a realização de cruzamentos dialélicos. Neste caso, 

realizam-se cruzamentos biparentais, de modo que se consiga estimar o efeito genético 

geral de um parental em diferentes cruzamentos, bem como o efeito de dois parentais em 

cruzamentos específicos. Além disso, tal análise dispõe de informações que auxiliam na 

compreensão dos efeitos genéticos envolvidos na definição de um caráter.  

Cruzamentos dialélicos possibilitam ampla recombinação de alelos dos 

genitores, o que aumenta as probabilidades de ocorrência de genótipos superiores nas 

populações segregantes (Ayele, 1994). Há diversos métodos de análise de cruzamentos 

dialélicos, sendo cada um desses apropriado a um delineamento genético específico, são 

exemplos: Jinks & Hayman (1953), Hayman (1954), Griffing (1956), Gardner & Eberhart 

(1966), dialelos parciais e circulantes (Kempthorne & Curnow, 1961), dialelos incompletos 

e dialelos desbalanceados (Cruz & Regazzi, 1997; Silva et al., 2000).  

Devido à reação de genótipos ao mofo-branco ser dependente dos métodos de 

inoculação e do ambiente utilizado para a caracterização (Terán & Singh, 2008), a 

condução de ensaios em diferentes locais torna-se mais adequada (Otto-Hanson & 

Steadman, 2008). Pois, neste caso, é possível estimar a interação entre genótipos e 

ambientes e fazer uso de tal informação para a escolha de genitores, bem como estimar os 

efeitos genéticos dos genitores inerentes a cada ambiente.  

Conforme Ramalho et al. (1988), a interação entre genótipo e ambientes 

dificulta a estimativa das capacidades de combinação. Então, a avaliação das populações 

em vários ambientes possibilita a decomposição dos efeitos de interação, o que favorece a 

seleção correta dos genitores superiores (Melo et al., 1997). Visando à seleção de 

genótipos para caracteres intensamente influenciados pelo ambiente, a condução de ensaios 
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em condições ambientais diversas é imprescindível para a realização de estimativas mais 

consistentes acerca dos parâmetros genéticos de populações.  

O objetivo deste estudo foi escolher os melhores genitores e populações para a 

obtenção de linhagens resistentes ao mofo-branco por meio de estimavas de capacidades de 

combinação, gerais (CGC) e específicas (CEC), em diferentes ambientes. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

5.2.1 Descrições gerais do estudo 

 Foram realizados três ensaios, em três locais, para a avaliação de 27 

populações provenientes de cruzamentos dialélicos. Foram cruzadas três fontes de 

resistência (K-407, K-59, PI-204717) provenientes do CIAT (Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, Colômbia) com nove cultivares/linhagens com diferentes 

características agronômicas e tipos de grãos (Tabela 1). Os cruzamentos foram realizados 

no esquema de dialelo parcial, sendo que o grupo I foi composto pelas fontes de resistência 

e o grupo II pelas cultivares/linhagens de diferentes grupos comerciais. Tais populações 

foram avançadas até F5, em “bulk”, em sítios localizados em Ponta Grossa-PR e 

Brazabrantes-GO.  

 

Tabela 1. Informações sobre os genitores do grupo II.  

Genitores Grupo comercial 
Instituição 
obtentora 

Porte Ciclo 

BRS Cometa Carioca Embrapa Ereto Semiprecoce 
BRS Campeiro Preto Embrapa Ereto Semiprecoce 
BRS Embaixador Dark Red Kidney Embrapa Ereto Semiprecoce 
BRS Esplendor Preto Embrapa Ereto Normal 
BRS Executivo Cranberry Embrapa Semiereto Normal 
BRS Radiante Rajado Embrapa Ereto Precoce 
BRS Realce Rajado Embrapa Semiereto Semiprecoce 
JALO PRECOCE Jalo Embrapa Semiereto Precoce 
VC-6 Carioca UFV Semiprostrado Normal 
Fonte: Embrapa (2013) 

 

5.2.2 Detalhes experimentais 

 

Ensaios em blocos casualizados foram conduzidos nos três locais: 

Brazabrantes-GO; Oratórios-MG e Viçosa-MG. Cada local foi considerado como um 
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ambiente distinto. O município de Brazabrantes (16°26’S, 49°24’O) está localizado a 734 

m de altitude, Oratórios (20°24' S, 42°48' O) está a 400 m e Viçosa (20°45’S e 42°55’) a 

aproximadamente 640 m. Em todos os locais os ensaios foram conduzidos na estação de 

inverno do ano 2012. 

 Em Brazabrantes, foram utilizadas três repetições por população, em parcelas 

de duas linhas, espaçadas a 0,45 m, com dois metros de comprimento. Em Oratórios, cada 

população foi representada por quatro repetições, em parcelas constituídas por uma única 

linha de três metros de comprimento. Em Viçosa, foram utilizadas cinco repetições por 

população, em parcelas de uma única linha de cinco metros de comprimento. Nos três 

ensaios foram utilizadas bordaduras externas. 

Os tratos culturais foram realizados conforme as recomendações técnicas para 

a cultura. Em todos os ensaios foi necessário realizar irrigações periódicas conforme a 

necessidade hídrica da cultura. Foram ainda realizadas infestações artificiais, a lanço, com 

escleródios. Foram distribuídos aproximadamente 140 escleródios m-2, tais escleródios são 

provenientes de áreas comerciais de produção de feijão. Em nenhuma circunstância foi 

utilizado qualquer produto com efeito fungicida, as sementes foram utilizadas sem 

qualquer tratamento químico. 

O ensaio foi monitorado periodicamente até a ocorrência dos primeiros 

sintomas do mofo-branco. Posteriormente, realizou-se a avaliação da severidade no final 

do ciclo da cultura. A avaliação foi realizada atribuindo-se notas de 1 a 9 às parcelas (1: 

ausência de sintomas, 9: necrose generalizada) (Corrales & Van Schoonhoven, 1987). A 

severidade em nível de parcelas foi utilizada exclusivamente como medida da reação do 

feijoeiro ao fungo S. sclerotiorum. 

 

5.2.3 Análises estatísticas 

 

Foram realizadas as estimativas das capacidades de combinação, gerais e 

específicas, mediante a aplicação do modelo IV de Griffing adaptado por Geraldi & 

Miranda Filho (1988) para dialelos parciais. Mediante este modelo realizou-se uma análise 

conjunta considerando-se os locais como ambientes, sendo que, neste caso, atribuiu-se 

efeito fixo à variável ambiente. Os efeitos de blocos foram aninhados aos ambientes. 

Assim, o modelo é representado da seguinte forma:  
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���� = 	� +	�� +	�� +	��� +	���� +	���� +	����� +	���� 

 

em que,   
 
Y ijk é a média do cruzamento envolvendo o i-ésimo genitor do grupo I e o j-ésimo 

progenitor do grupo II no k-ésimo local; 

 µ: média geral do dialelo; 

��: efeito da capacidade geral de combinação do i-ésimo genitor do grupo I; 

��: efeito da capacidade geral de combinação do j-ésimo genitor do grupo II; 

���: efeito da capacidade específica de combinação; 

����: efeito da interação entre a capacidade geral de combinação do i-ésimo genitor do 

grupo I e o k-ésimo ambiente; 

����: efeito da interação entre a capacidade geral de combinação do j-ésimo genitor do 

grupo II e o k-ésimo ambiente; 

�����  : efeito da interação entre a capacidade específica de combinação e o k-ésimo 

ambiente;  

���� : erro experimental médio. 

 

Os efeitos estimados foram testados em relação a zero conforme o teste t a 1% 

e 5% de probabilidade. As análises foram realizadas com o auxílio do programa estatístico 

computacional R (Team, 2005). Utilizou-se a função “lm” do pacote “stats” e o pacote 

“contrast” (Kuhn et al., 2011) para a estimação e comparação dos efeitos. 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A análise de variância indica que há diferenças significativas entre os 

cruzamentos e interação entre cruzamentos e ambientes (Tabela 1). Isso evidencia que as 

populações comportam de maneira diferente nos três ambientes. Sendo assim, avaliações 

em mais ambientes devem ser realizadas para a caracterização dos genótipos em relação à 

reação ao mofo-branco. Observa-se ainda diferenças entre os locais avaliados, o que é de 

fundamental importância para a avaliação de caracteres fortemente influenciados pelo 

ambiente. Quanto mais representativos forem os ambientes, mais consistentes serão as 

estimativas acerca dos efeitos genéticos de cada genitor. 
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Tabela 1. Análise de variância conjunta dos ensaios conduzidos em Brazabrantes, 
Oratórios e Viçosa para a reação ao mofo-branco em condições de campo 

 FV GL SQ QM Fc p-valor 
Ambiente1(A) 9 83.02 9.22 5.5705 0.0000 
Blocos/A 44 197.14 4.48 2.7057 0.0000 
Cruzamentos (C) 2 15.43 7.72 4.6589 0.0100 
 CGC1 17 78.84 4.64 2.8006 0.0001 
 CGC2 25 102.87 4.11 2.4848 0.0001 
 CEC 2 88.97 44.49 26.8636 0.0000 
C x A 88 321.96 3.66 2.2094 0.0000 
 CGC1 x A 4 26.98 6.75 4.0732 0.0030 
 CGC2 x A 34 211.44 6.22 3.7554 0.0000 
 CEC x A 50 83.54 1.67 1.0090 0.4613 
Resíduo 396 655.76 1.66 
** Significativo a 1% de probabilidade conforme o teste F; ns não significativo; 
1Efeito fixo atribuído ao fator Ambientes. 
 

A fonte de variação cruzamentos foi desdobrada nas capacidades de 

combinação, gerais e específica. Então, notou-se que as capacidades gerais de combinação, 

associadas ao grupo II (CGC2), foram significativas, bem como a capacidade específica de 

combinação (CEC) (Tabela 1). Isso sugere que, apesar das populações estarem em F5, 

possivelmente há efeitos genéticos não aditivos incidindo sobre a expressão do caráter.  

Provavelmente tais efeitos sejam provenientes de interações entre genes, neste caso, 

epistasia (Bhullar et al., 1979).  As interações epistáticas proporcionam problemas 

semelhantes ao da dominância no processo de seleção ao longo das gerações. Isso 

evidencia a importância de estudar o comportamento das populações em gerações mais 

avançadas, para entender melhor o controle genético do caráter e estabelecer estratégias 

mais eficientes de seleção. 

 Devido ao fato de as populações terem sido avançadas em “bulk”, há ainda a 

possibilidade da pressão de seleção incidente sobre os genótipos ter alterado as frequências 

alélicas das populações, de modo que, aqueles alelos que proporcionaram maior habilidade 

competitiva, nos ambientes de avaliação e principalmente naqueles utilizados para o 

avanço de gerações, tonaram-se predominantes. Assim, é comum que as médias das 

populações apresentem desvios direcionados a um dos parentais de cada população sob as 

condições de determinado ambiente. 

A interação C x A foi desdobrada nas interações entre as variáveis CGC1, CG2, 

CEC com a variável ambiente (A). Nota-se que as interações entre CGC1 x A e CGC2 x A 

foram significativas, embora a interação CEC x A foi não significativa. Isto evidencia a 
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importância dos efeitos ambientais sobre a característica em estudo. Contudo, os efeitos 

não aditivos, evidenciados pela CEC significativa, não foram influenciados pelas variações 

ambientais. Isso indica que as populações provenientes dos cruzamentos superiores 

apresentam maior resistência ao mofo-branco em diferentes condições ambientais, 

conforme os efeitos estimados da CEC, ou seja, o comportamento das populações para 

CEC não se alterou nos três ambientes avaliados. 

Observam-se consideráveis variações entre os efeitos dos genitores do grupo I 

entre os ambientes (Tabela 2). Em Oratórios, somente o efeito do genitor K-59 foi 

significativo, evidenciando maior contribuição deste genótipo ao caráter em estudo.  O fato 

de este efeito ser negativo implica na contribuição deste genitor para o aumento da 

resistência das populações ao mofo-branco. Em Brazabrantes, o genitor K-407 apresentou 

o menor efeito significativo, seguido pelo genitor PI-204717. Entretanto, o genitor K-59 

apresentou efeito significativo positivo sobre o caráter. Isso significa que, nesta condição 

ambiental, este genitor contribui para o aumento da suscetibilidade das populações. Em 

Viçosa, o genitor K-59 apresentou o menor efeito significativo, K-407 apresentou efeito 

significativo positivo, sendo que PI-204717 não apresentou contribuição genética. Tais 

resultados evidenciam que os genitores deste grupo podem contribuir com alelos 

favoráveis à resistência do feijoeiro ao mofo-branco, porém seus efeitos genéticos são 

dependentes de condições ambientais específicas. 
 

Tabela 2. Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (gi) dos genótipos do 
grupo I para a reação ao mofo-branco 
Grupo I Oratórios Brazabrantes  Viçosa 
K-407  0,2130 ns -0,4938 **  0,3556 ** 
K-59 -0,3148 **  0,6543 ** -0,2889 ** 
PI-204717  0,1019 ns -0,1605 ** -0,0667 ns 
* Efeito significativo conforme o teste t a 5% de probabilidade; ns não significativo. 

Em relação ao grupo II, nota-se que, em Oratórios, os genitores BRS 

Esplendor, BRS Executivo, BRS Campeiro e BRS Cometa apresentaram contribuições 

genéticas significativas para o aumento da resistência ao mofo-branco (Tabela 3), sendo 

que as cultivares BRS Esplendor e BRS Executivo apresentaram as maiores contribuições. 

Em Brazabrantes, os genitores BRS Embaixador, BRS Radiante, BRS Realce e 

Jalo Precoce apresentaram efeitos negativos significativos, sendo tais efeitos de 

aproximadamente mesma magnitude. Em Viçosa, destacaram-se os genitores BRS 

Campeiro, BRS Cometa, BRS Executivo e a linhagem VC-6 apresentando efeitos 
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negativos significativos sobre o caráter em estudo, sendo que a cultivar BRS Campeiro 

apresentou a maior contribuição genética para o aumento da resistência ao mofo-branco. 

De modo semelhante ao grupo I, há consideráveis variações dos efeitos dos genitores do 

grupo II entre os diferentes ambientes. 

Tabela 3. Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (gj) dos genótipos do 
grupo II 
Grupo II Oratórios Brazabrantes Viçosa 
BRS Cometa -0,6204 **  0,6173 ** -0,4778 ** 
BRS Campeiro -0,7037 **  0,9506 ** -0,8111 ** 
BRS Embaixador -0,0371 ns -0,6049 **   0,5222 ** 
BRS Esplendor -1,2873 **  0,284 1**   0,1556 ** 
BRS Executivo -1,2454 ** -0,0494 ns -0,2778 ** 
BRS Radiante  0,8386 ** -0,6070 **   0,4556 ** 
BRS Realce  2,0046 ** -0,6049 **   0,3556 ** 
Jalo Precoce  1,2133 ** -0,6030 **   0,3222 * 
VC-6 -0,1627 ns  0,6173 ** -0,2444 * 
** Efeito significativo conforme o teste t a 1% de probabilidade; ** a 5% de probabilidade e  ns não 
significativo. 

De acordo com os efeitos estimados da capacidade específica de combinação 

(CEC), a população mais promissora para a obtenção de linhagens resistentes ao mofo-

branco é proveniente do cruzamento K-59/BRS Executivo. Além deste, os cruzamentos PI-

204717/BRS Campeiro, PI-204717/Jalo Precoce, K-59/BRS Radiante e K-407/BRS 

Cometa apresentaram consideráveis efeitos significativos para o aumento da resistência em 

relação às demais populações. 

Tabela 4. Estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (Sij) sobre a 
reação das populações ao mofo-branco em três locais de avaliação 
Grupo II/Grupo I K-407  K-59  PI-204717 
BRS Cometa  -0,554 *  0,562 *  -0,008 ns 

BRS Campeiro  0,196 ns 0,478 ns -0,674 *  

BRS Embaixador  -0,443 ns -0,077 ns 0,520 ns 

BRS Esplendor  -0,471 ns 0,645 *  -0,174 ns 

BRS Executivo  0,613 *  -0,730 *  0,117 ns 

BRS Radiante  0,002 ns -0,591 *  0,590 *  

BRS Realce  -0,054 ns -0,105 ns 0,159 ns 

Jalo Precoce  0,307 ns 0,256 ns -0,563 *  

VC-6  0,404 ns -0,438 ns 0,034 ns 

* Efeito significativo conforme o teste t a 5% de probabilidade; ns não significativo.  
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5.4 CONCLUSÃO 

 

Os efeitos genéticos aditivos no grupo II foram mais importantes, apesar dos 

efeitos da CEC estarem presentes nestas populações. 

Os efeitos genéticos aditivos foram influenciados pelo ambiente.  

A fonte de resistência K-59 foi superior às demais em Oratórios e Viçosa. Em 

Brazabrantes, a linhagem K-407 proporcionou um maior efeito genético para o aumento da 

resistência ao mofo-branco.  

Em relação ao grupo II, os genitores BRS Esplendor, BRS Radiante e BRS 

Campeiro são mais indicados para a utilização nos locais Oratórios, Brazabrantes e Viçosa, 

respectivamente. 

A população mais promissora para a obtenção de linhagens resistentes ao 

mofo-branco é proveniente do cruzamento K-59/BRS Executivo. Além deste, os 

cruzamentos PI-204717/BRS Campeiro, PI-204717/Jalo Precoce, K-59/BRS Radiante e K-

407/BRS Cometa também são promissores para a seleção de progênies resistentes.  
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6 CONCLUSÕES GERAIS 

 

i) Quanto aos métodos de inoculação avaliados, o método TC é o mais 

indicado para a realização de ensaios que têm por finalidade a discriminação de genótipos 

quanto à reação ao fungo S. sclerotiorum. O método FIPI, por sua vez, também apresenta 

resultados satisfatórios conforme o potencial de descriminação dos genótipos e 

reprodutibilidade; 

ii)  Em avaliações de campo e mediante o teste do canudo, há variabilidade 

genética entre as cultivares/linhagens avaliadas. A cultivar BRS Cometa e a linhagem 

CNFC 9500 apresentaram reação de resistência em campo e casa de vegetação, portanto, 

tais genótipos podem ser utilizados como genitores para a obtenção de populações 

superiores em relação à resistência ao mofo-branco; 

iii)  A caracterização de genótipos de feijoeiro mediante o teste do canudo 

deve ser complementada com avaliações de campo para a obtenção de resultados mais 

representativos em relação à reação ao fungo S. sclerotiorum; 

iv) Em relação à análise dialélica, conclui-se que efeitos genéticos aditivos 

são intensamente influenciados pelo ambiente. Entretanto, os efeitos não aditivos não são 

significativamente influenciados pelo ambiente; 

v) A fonte de resistência K-59 foi superior às demais em Oratórios e Viçosa. 

Em Brazabrantes, a linhagem K-407 proporcionou um maior efeito genético para o 

aumento da resistência ao mofo-branco; 

vi) Os genitores BRS Esplendor, BRS Radiante e BRS Campeiro são mais 

indicados para a utilização nos locais Oratórios, Brazabrantes e Viçosa, respectivamente. 

vii)  A população mais promissora para a obtenção de linhagens resistentes ao 

mofo-branco é proveniente do cruzamento K-59/BRS Executivo. Além deste, os 

cruzamentos PI-204717/BRS Campeiro, PI-204717/Jalo Precoce, K-59/BRS Cometa e K-

407/BRS Cometa também são promissores para a obtenção de ganhos por seleção para o 

caráter em estudo.  

 

 


