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RESUMO GERAL  

 

PEREIRA, D. G. Melhoramento de feijoeiro-comum com grãos pretos para 

resistência à murcha-de-fusário. 2016. 99 f. Dissertação (Mestrado em Genética e 

Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2016
1
. 

 

A murcha-de-fusário, causada pelo fungo Fusarium oxysporium f sp 

phaseoli, é considerada uma das doenças mais importantes que acometem a cultura 

do feijoeiro-comum, sobretudo em áreas de cultivos intensos e sucessivos  na safra 

de inverno. Existem poucas informações acerca da variabilidade do patógeno e 

poucas cultivares de feijoeiro-comum utilizadas no Brasil são resistentes. Assim, os 

objetivos deste trabalho foram: identificar linhagens elite de feijoeiro-comum, 

previamente caracterizadas como resistentes à murcha-de-fusário em condições 

controladas, que associem resistência à murcha-de-fusário em campo e outros 

caracteres favoráveis; obter e selecionar populações segregantes de feijoeiro-comum 

com grãos pretos resistentes à murcha-de-fusário, com alta produtividade e tamanho 

comercial de grãos; selecionar linhagens de grãos pretos promissoras com resistência 

à murcha-de-fusário, alta produtividade e massa de 100 grãos; estimar correlações e 

parâmetros genéticos e fenotípicos para esses três caracteres. Na avaliação das 

linhagens elite previamente obtidas como resistentes à murcha-de-fusário, os ensaios 

foram conduzidos em delineamento blocos ao acaso, com três repetições e parcelas 

constituídas de quatro linhas de quatro metros. Foram avaliadas seis linhagens, sendo 

uma do tipo carioca e cinco de grãos pretos, juntamente com cinco cultivares, em 28 

experimentos, entre os anos de 2009 a 2011, nas safras da seca, inverno e das águas, 

nos Estados de Paraná, Distrito Federal e Goiás. Nesses experimentos foram 

realizadas avaliações para produtividade de grãos, arquitetura de plantas, tolerância 

ao acamamento, reação à murcha-de-fusário e reação à antracnose. Foram realizadas 

análises de variância e testes de agrupamento de médias para os dados obtidos dos 

cinco caracteres e análise de adaptabilidade e estabilidade para a produtividade de 

grãos, utilizando o método de Nunes. Para a obtenção e seleção de populações 

segregantes, em condições de campo, as populações segregantes foram obtidas a 

partir de cruzamentos em esquema de dialelo completo sem recíprocos. Foram 

cruzadas oito linhagens/cultivares de feijoeiro-comum com grãos pretos com níveis 

diferenciados de resistência à murcha-de-fusário. Os ensaios foram compostos pelas 

28 populações obtidas nos cruzamentos e duas testemunhas, sendo uma resistente e 

outra suscetível à murcha-de-fusário. As populações obtidas foram avaliadas em 

delineamento em blocos casualizados com três repetições, nas gerações F2, F3 e F4, 

nas safras de inverno/2012, inverno/2013 e inverno/2014, respectivamente. Os três 

ensaios foram conduzidos em Santo Antônio de Goiás em campo infestado por 

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli sob irrigação por pivô central. Foram avaliadas a 

reação à murcha-de-fusário, produtividade e massa de 100 grãos. Realizaram-se 

análises de variância individual e conjunta e para reação a murcha-de-fusário 

também foi realizada análise dialélica segundo Griffing (1956). As médias foram 

agrupadas utilizando-se o teste de scott knot. A partir dos dados obtidos, foram 

selecionadas duas populações segregantes, das quais foram obtidas 58 linhagens de 

cada uma, totalizando 116 linhagens, que foram avaliadas juntamente com cinco 
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testemunhas. A avaliação das linhagens foi realizada na safra de inverno/2015, em 

delineamento látice triplo 11x11, com parcelas constituídas de duas linhas de 3 

metros, também em Santo Antônio de Goiás – GO, em área infestada naturalmente. 

Existe variabilidade para reação à murcha-de-fusário, produtividade de grãos, 

arquitetura de plantas, tolerância ao acamamento e reação à antracnose, entre as 

linhagens avaliadas. A interação genótipos x ambientes é importante para os cinco 

caracteres avaliados. As cinco linhagens de grãos pretos (CNFP 15867, CNFP 

15870, CNFP 15869, CNFP 15868 e CNFP 15871) foram resistentes à murcha-de-

fusário. Já a linhagem CNFC 15872, de grão carioca, apresentou-se moderadamente 

suscetível.  As linhagens CNFP 15867 e CNFP 15870 apresentaram potencial para 

utilização em novos cruzamentos, entretanto, não superaram as melhores 

testemunhas. As cultivares BRS Esplendor e BRS Notável ainda são boas opções 

para plantio em áreas com incidência de murcha-de-fusário, apresentando bom 

desempenho agronômico. Com relação à avaliação das populações segregantes, 

detectou-se variabilidade genética para os três caracteres. A análise dialélica para 

reação à murcha-de-fusário mostrou diferença entre as capacidades gerais de 

combinação (CGC) dos genitores e entre as capacidades específicas de combinação 

(CEC) das populações. A resistência a murcha-de-fusário foi explicada pelos efeitos 

aditivos e não-aditivos. A linhagem CNFP 15867 apresentou estimativa positiva de 

CGC, sendo indicada para realização de novos cruzamentos. Considerando em 

conjunto, a média das populações para todos os caracteres e a análise dialélica para 

reação à murcha-de-fusário, foram selecionadas as populações BRS Esplendor x 

BRS Expedito e BRS Expedito x CNFP 15867. Considerando as linhagens obtidas 

dessas duas populações, as estimativas de herdabilidade, variância genética e ganho 

esperado com a seleção foram elevadas para os três caracteres, indicando boa 

possibilidade de sucesso com a seleção. Considerando a seleção simultânea, foi 

possível obter ganhos para os três caracteres, com destaque para a reação à murcha-

de-fusário (31%). Foram identificadas oito linhagens que reúnem resistência à 

murcha-de-fusário, alta produtividade e bom tamanho de grão. Foi identificada 

correlação genética significativa entre murcha-de-fusário e produtividade de grãos, 

portanto linhagens resistentes à murcha-de-fusário são mais produtivas.  

 

Palavras-chave: Fusarium oxysporum, Phaseolus vulgaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENERAL ABSTRACT 

PEREIRA, D. G., Common bean breeding with black beans for resistance 

to wilt fusarium. 2016. 95 f. Dissertation (Master of Science in Genetics and Plant 

Breeding) - School of Agronomy, Federal University of Goiás, Goiânia, 20161 

The fusarium wilt, caused by the fungus Fusarium oxysporium f sp 

phaseoli, is considered one of the most important diseases affecting the common 

bean crop, especially in areas of intense and successive crops in the winter crop. 

There is little information about the variability of the pathogen and few common 

bean cultivars used in Brazil are resistant. The objectives of this study were to 

identify lines of common bean, previously characterized as resistant to fusarium wilt 

under controlled conditions, which combine resistance to fusarium wilt in the field 

and other favorable characters; obtain and select segregating populations of common 

bean with black beans resistant to fusarium wilt, with high grain yield and 

commercial grain size; select promising black bean lines with resistance to fusarium 

wilt, high grain yieldy and mass of 100 grains; estimate correlations and genetic and 

phenotypic parameters for these three characters. In the evaluation of the elite lines 

previously obtained as resistant to fusarium wilt, the tests were conducted in a 

randomized block design with three replications and plots consisting of four rows of 

four meters. Six lines were used, one carioca and five black beans, along with five 

cultivars in 28 experiments, between the years 2009 to 2011, in wet, winter and rainy 

growing seasons, at Paraná, Distrito Federal and Goiás States. In these trials were 

carried out evaluations for grain yield, plant architecture, lodging tolerance, reaction 

to fusarium wilt and reaction to anthracnose. Variance and mean grouping test 

analyzes were performed for the data obtained from five traits and analysis of 

adaptability and stability was realized for grain yield, using the method Nunes. For 

obtaining and selecting segregating populations under field conditions, the 

segregating populations were obtained from crosses in complete diallel scheme. 

Crosses were realized with eight lines with black granis and with different levels of 

resistance to fusarium wilt. The trials were composed by 28 populations obtained and 

two cultivars, one resistant and one susceptible to fusarium wilt. The populations 

obtained were evaluated in a randomized block design with three replications, in F2, 

F3 and F4, in winter/2012, winter/2013 and winter/2014, respectively. The three trials 

were conducted in Santo Antônio de Goiás in field infested by Fusarium oxysporum 

f. sp. phaseoli under irrigation by central pivot. The reaction to fusarium wilt, grain 
yield and weight of 100 grains were evaluated. Analyses were performed for 
individual and joint variance and for reaction to fusarium wilt was also carried out 
diallel analysis according Griffing (1956). Means were grouped using the Scott knot 
test. From the data obtained, two segregating populations were selected. 58 lines 
from each population were obtained, totalizing 116 lines which were evaluated with 
five controls. The evaluation of the lines was carried out in the winter/2015 in triple 
lattice design 11x11 with plots of two lines of 3 meters, also in Santo Antônio de 
Goiás - GO, in naturally infested area. There is variability in reaction to fusarium 
wilt, grain yield, plant architecture, lodging tolerance and reaction to anthracnose, 
among the lines evaluated. The genotype x environment interaction is important for 
the five characters evaluated. The five lines of black beans (CNFP 15867, CNFP



 
 

15870, CNFP 15869, CNFP 15868 and CNFP 15871) were resistant to fusarium wilt. 

Already CNFC 15872 line, with carioca grain, showed moderately susceptible. The 

CNFP 15867 and CNFP 15870 lines showed potential for use in breeding. BRS 

Esplendor cultivars and BRS Notavel are also good choices for planting in areas with 

fusarium wilt, with good agronomic performance. Regarding the evaluation of 

segregating populations was detected genetic variability for the three characters. The 

diallel analysis for reaction to wilt fusarium showed difference between the general 

combining ability (CGC) of parents and between the specific combination capacity 

(CEC) of the populations. The resistance to fusarium wilt was explained by additive 

and non-additive effects. The CNFP 15867 line showed positive estimate of CGC, 

been indicated for new crosses. Considering together, the mean of population for all 

traits and diallel analysis for reaction to fusarium wilt, populations BRS Esplendor x 

BRS Expedito and BRS Expedito x CNFP 15867 were selected. Considering the 

lines obtained from these two populations, the estimates of heritability, genetic 

variance and gain expected selection were high for the three traits, indicating good 

chance of successful selection. Considering the simultaneous selection, it was 

possible to obtain gains for the three traits, especially for reaction to fusarium wilt 

(31%). Eight lines have been identified that meet resistance to fusarium wilt, high 

grain yield and good grain size. There was a significant genetic correlation between 

fusarium wilt and grain yield, so lines resistant to fusarium wilt present hight grain 

yield. 

 

Keywords: Fusarium oxysporum, Phaseolus vulgaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Produzido por pequenos e grandes agricultores, o cultivo de feijoeiro-

comum é bastante difundido em todo o território nacional, no sistema solteiro ou 

consorciado com outras culturas, o que proporciona oferta constante deste grão 

(Barbosa & Gonzaga, 2012). O feijão é importante fonte de proteína na dieta humana, 

constituindo alimento básico da maior parte da população.  

O aumento do cultivo da safra de inverno, com o uso de irrigação, foi 

acompanhado por um aumento na incidência de doenças devido à possibilidade de 

cultivo sucessivo do feijoeiro-comum em condições de umidade e temperatura ideais ao 

desenvolvimento de patógenos. Uma dessas doenças é a murcha-de-fusário, causada 

pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. Phaseoli, que sobrevive no solo e é transmitido 

por sementes (Sousa et al. 2002).  

Quando presente na área de cultivo a murcha-de-fusário causa grandes 

perdas na produção, sendo que seu inóculo fica inativo no solo por alguns anos. A 

murcha-de-fusário é uma doença de difícil controle. As cultivares disponíveis no 

mercado são em sua maior parte suscetíveis à murcha-de-fusário. O controle mais 

eficiente tem sido o uso de cultivares resistentes e uso de plantas não hospedeiras. 

Inicialmente deve-se selecionar linhagens resistentes a murcha-de-fusário. Essa seleção 

deve ser adotada de forma criteriosa, pois, dela depende o sucesso nas etapas posteriores 

em que, esses genótipos, originarão populações segregantes onde será realizada a 

seleção e extração de linhagens (Pereira et al., 2007). 

Neste sentido a análise dialélica destaca-se pois permite obter estimativas de 

parâmetros genéticos úteis na seleção dos genitores para hibridação e no entendimento 

da natureza e magnitude dos efeitos genéticos envolvidos na determinação dos 

caracteres (Cruz, 1997). 

Uma das condições essenciais no programa de melhoramento é a existência 

de variabilidade genética para que se possa exercer uma pressão de seleção e alcançar 
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progresso através da obtenção de genótipos superiores. É necessário também que se 

conheça o grau de relação genética entre os genitores e suas famílias, estimado por meio da 

herdabilidade, permitindo estabelecer uma relação adequada com os objetivos a serem 

alcançados no programa de melhoramento de plantas (Coimbra et al., 1999). Sabe-se que a 

resistência do feijoeiro-comum à Fusarium oxysporium f sp phaseoli é controlada por 

poucos genes dominantes (Batista, 2015) e que alguns estudos observaram altas 

estimativas de herdabilidade e consideráveis ganhos com a seleção (Pereira et al., 2011; 

Balsalobre et al., 2008).  

Os objetivos deste trabalho foram: identificar linhagens elite de feijoeiro-

comum, previamente caracterizadas como resistentes murcha-de-fusário em condições 

controladas, que associem resistência à murcha-de-fusário em campo, arquitetura de 

plantas ereta, tolerância ao acamamento e resistência à antracnose, com boa adaptabilidade 

e estabilidade para produtividade de grãos, selecionar populações segregantes e linhagens 

de feijoeiro-comum com grãos pretos, que associem resistência à murcha-de-fusário, alta 

produtividade de grãos e massa de 100 grãos com padrão comercial; estimar parâmetros 

genéticos e fenotípicos para esses caracteres; verificar a existência de associação entre 

esses caracteres. 



 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1  A IMPORTÂNCIA DA CULTURA DO FEIJOEIRO-COMUM 

 

Por ser excelente fonte proteica, o feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um dos 

constituintes mais importantes da dieta humana, e por isso, é considerado fator de 

segurança alimentar e nutricional. O feijoeiro-comum é uma cultura que ocupa posição de 

destaque no cenário agrícola nacional. De acordo com Embrapa Arroz e Feijão (2015), em 

2014 o Brasil apresentou 1.942,346 hectares semeados com essa cultura, 2.698,351 

toneladas de grãos produzidos e produtividade média de 1.389 kg/ha. 

O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores mundiais de feijão. A 

maior parte da produção provém de pequenos agricultores, que dispõem de pouco recurso 

tecnológico. No Brasil, são cultivados feijões de vários grupos comerciais, no entanto o 

grupo carioca e o feijão de cor preta representam quase a 90% da produção (Del Peloso & 

Melo, 2005). 

Semeado e colhido durante o ano inteiro, a produção de feijoeiro-comum é 

subdivida em três safras. As safras das “águas” e da “seca” são responsáveis por 80% da 

produção nacional e os 20% restantes são produzidos na safra de “inverno”, a qual é 

praticada pelos grandes produtores, apresentando alta produtividade devido ao uso de alto 

nível tecnológico. A oscilação da produtividade média do feijão, deve-se em parte ao baixo 

nível tecnológico usado pelos pequenos produtores (Yokoyama, 2000). 

A safra de “inverno”, realizada sob regime de irrigação, principalmente em 

área de cerrado, é muito interessante para os produtores, em razão de sua rentabilidade 

atrativa e de um rápido retorno econômico. O uso de irrigação e adubação adequadas, ao 

lado de uma população de plantas adequadas, concorre para maiores níveis de 

produtividade do feijoeiro-comum (Azevedo et al.,2008). 

Os estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins, São Paulo e Minas Gerais 

(estados onde a safra de inverno é mais importante) apresentaram em 744.826 hectares 

semeados com feijoeiro-comum, 1.333.142 toneladas de produção e produtividade média 

de 1.934 kg/ha
-1

, sendo que a safra de “inverno”, semeada entre os meses de abril e julho,
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foi responsável por 26% da área de cultivo, 36% da produção e com produtividade média 

de 2.392 kg/ha
-1

 média esta superior à das safras das águas (1.709 kg/ha
-1

) e da seca (1.925 

kg/ha
-1

). (Embrapa Arroz e Feijão, 2015). 

Nas safras das “águas” e da “seca” os quadros edafoclimáticos extremos, seja 

pelo excesso de chuva na colheita ou de deficiência hídrica nas fases críticas (floração, 

formação das vagens e enchimento dos grãos) do desenvolvimento do feijoeiro-comum 

prejudicam a produtividade (Vieira, et al. 2006). Isso explica o menor rendimento médio se 

considerar o tamanho da área de cultivo das safras das “águas” e da “seca” com a área 

cultivada na safra “inverno”. 

 

2.2 CARACTERISTICAS AGRONÔMICAS DO FEIJOEIRO-COMUM 

 

O desenvolvimento da cultura do feijoeiro-comum é beneficiado pela boa 

disponibilidade de cultivares melhoradas e adaptadas para diferentes regiões. Os 

programas públicos de melhoramento genético do feijoeiro-comum tem conseguido 

avanços em várias características de importância econômica, contribuindo de forma 

relevante para o aumento de 62% na produtividade, mesmo com uma redução de 40% na 

área de produção, observado no período de 1985 a 2014 (Embrapa Arroz e Feijão, 2015). 

 O melhoramento do feijoeiro-comum tem por objetivo aumentar os patamares 

de produtividade, ou mantê-los elevados, agregando uma ou mais características 

desejáveis. A herança genética da produtividade de grãos é muito complexa, pois atuam 

vários genes de pequeno efeito sobre o fenótipo. Estes genes atuam sobre processos 

fisiológicos, que podem ter influência direta e indireta sobre o rendimento de grãos 

(Coelho et al., 2007). As novas cultivares com tipo de grão preto, tem um aumento 

considerável da produtividade potencial, principalmente devido à maior facilidade de se 

obter o padrão comercial para o tipo de grão preto e o fato de as cultivares antigas de feijão 

preto já terem um porte mais ereto, fazendo com que o melhoramento para a arquitetura de 

plantas não tenha interferido muito no aumento do potencial produtivo das novas cultivares 

com esse tipo de grão (Melo, 2005). 

Mudanças ocorridas no sistema de produção do feijoeiro-comum, como o de  

deixar de ser um cultivo exclusivamente de subsistência para sistemas altamente 

tecnificados possibilitaram aos programas de melhoramento a buscar nas cultivares não 

somente alta produtividade e resistência a pragas e doenças, mas também características de 
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qualidade tecnológica, como porte ereto, coloração de grãos e grãos graúdos com peneiras 

acima de 12, constituindo-se em características que promovem uma melhor aceitação de 

mercado (Melo et al., 2007). 

Os principais determinantes do padrão comercial dos grãos de feijão são a cor, 

a forma, o tamanho e o brilho. O tamanho do grão é indicado pela massa de cem grãos 

(M100), é uma característica muito influenciada pelo ambiente e varia de acordo a cultivar. 

A M100 grãos preferida pelo consumidor varia de acordo com o grão. A preferência 

nacional no que se refere a feijão com grão preto é pelo opaco, com peso de 100 grãos em 

torno de 24 gramas e formato elíptico (Alvares, 2015; Pereira et al., 2013)  

A colheita mecanizada é facilitada quando as plantas apresentam arquitetura 

ereta, pois possibilitam a obtenção de grãos com melhor qualidade e também diminuem 

incidência de doenças (Pereira et al, 2013). 

 

2.2.1 Interação genótipos com ambientes.  

 

O fato do feijoeiro-comum ser cultivado em diferentes sistemas de cultivo e 

épocas de semeadura tem como consequência a interação de genótipos com ambientes 

(GxA) que é de grande relevância para seleção de genótipos superiores. Além da 

produtividade de grãos, outras características são essenciais para a aceitação de novas 

cultivares, como resistência a doenças, porte ereto, tolerância ao acamamento, tamanho dos 

grãos, entre outras (Melo et al., 2007). A interação (GxA) pode inflacionar as estimativas 

de variância genética resultando em superestimavas dos ganhos genéticos, esperados com a 

seleção e em menor proporção dos programas de melhoramento (Duarte & Vencovsky, 

1999).  

Estudo conduzido por Torga et al., (2013) com 13 genótipos em 18 ensaios 

entre os anos de 2003 a 2004, utilizando os dados de produtividade de grãos, demonstrou 

que as interações genótipo x safra (R
2
 = 4,2%) e genótipo x ano (R

2
 = 4,1%) eram as de 

maior importância, enquanto a interação genótipo x local era menos importante (R
2
 = 

3,0%). Concluiu-se que é mais importante conduzir avaliações de genótipos em diferentes 

safras e anos, do que em locais diferentes. A maioria dos genótipos testados apresentaram 

adaptação específica, embora tenha sido possível identificar linhas superiores com ampla 

adaptação. 
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A existência de variabilidade entre os genótipos, entre os ambientes, assim 

como, o comportamento não coincidente dos genótipos nos ambientes em que são 

avaliadas, devido à interação genótipos × ambientes já foi avaliada em alguns estudos, para 

dados de produtividade de grãos (Watanabe et al., 2014), massa de 100 grãos (Pereira et 

al., 2013) e reação a doenças como murcha-de-fusário (Pereira et al., 2014). 

 

2.2.2 Adaptabilidade e estabilidade fenotípica  

 

A análise de estabilidade e adaptabilidade é uma alternativa para amenizar os 

efeitos da interação dos genótipos com os diferentes ambientes em que o feijoeiro-comum 

é cultivado e identificar cultivares com comportamento previsível e responsivas às 

melhorias do ambiente é crucial para o sucesso do melhoramento de plantas (Cruz & 

Regazzi, 2004). 

Existem várias metodologias para análise da adaptabilidade e estabilidade, a 

escolha da metodologia dependerá da quantidade de genótipos e de ambientes. A seleção 

de genótipos superiores tem sido feita com os estudos de estabilidade e adaptabilidade com 

foco principalmente na alta capacidade produtiva, estabilidade e adaptabilidade, para 

diversas regiões (Pereira et al., 2014; Melo et al., 2007; Pereira et al., 2009) e estados do 

Brasil. 

Considera-se a cultivar ideal, aquele que permanece entre os melhores, no 

maior número de ambientes (estabilidade). A metodologia de Lin e Binns mede a 

estabilidade dos genótipos pela estimativa de índice de superioridade Pi. Genótipos com 

menor Pi tem menor desvio em relação à produtividade máxima em cada ambiente, ou 

seja, tendem a apresentar desempenho próximo do máximo na maioria dos ambientes. A 

metodologia proposta por Annicchiarico avalia o índice de confiança, esta possibilita a 

seleção de genótipos considerando-se o risco do mesmo de ter um desempenho inferior a 

um padrão referencial. Quanto maior o índice de confiança de uma cultivar, menor a 

possibilidade de insucesso. Em estudo de Nunes et  al, (1999) em que utilizaram dados de 

produtividade de feijão de 13 genótipos,  observou-se boa concordância entre estas duas 

metodologias com correlação de Spearman alta (-0,97). 

Estudo de Pereira et al., (2014) em que o objetivo foi avaliar a interação dos 

genótipos x ambientes em linhagens de feijoeiro de origem andina, observou que o uso dos 

métodos de Annicchiarico e AMMI em conjunto facilitou a identificação de linhagens mais 
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estáveis e adaptadas de feijoeiro-comum. O método de AMMI (Efeito aditivo da média e 

interação multiplicativa) permite uma análise mais detalhada da interação entre genótipos x 

ambientes. Estes dois são fracamente correlacionados e podem ser usados 

simultaneamente. A utilização do parâmetro AWAI (média ponderada das contagens 

absolutas de cada linha) possibilitou apresentar em um gráfico a estabilidade média e o 

rendimento das linhas, facilitando a análise combinada dos dois parâmetros.  

 

 

2.3 DOENÇAS EM FEIJOEIRO-COMUM 

 

O feijoeiro-comum está sujeito a diferentes condições ambientais, 

considerando que é cultivado praticamente em todo o território nacional, durante todo o 

ano (Melo et al., 2005). A exposição do feijoeiro-comum a diferentes condições ambientais 

possibilita a incidência de diferentes doenças com níveis de severidade variáveis. 

O feijoeiro-comum é atacado por muitas doenças sendo as mais freqüentes a   

antracnose (Colletotrichum  lindemuthianum), ferrrugem (Uromyces appendiculatus), 

mancha-angular (Pseudocercospora griseola),  murcha-de-fusário (Fusarium oxysporum f. 

sp. Phaseoli) e  mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum), entre as causadas por fungos. 

Entre as causadas por vírus são mais importantes o vírus do mosaico comum do feijoeiro 

(Bean common mosaic vírus) e vírus do mosaico dourado do feijoeiro (Bean golden mosaic 

vírus) e entre as causadas por bactérias o crestamento bacteriano comum (Xanthomonas 

axonopodis pv. Phaseoli) e murcha de curtobacterium (Curtobacterium flaccumfaciens pv. 

Flaccumfaciens).  

As principais doenças causadas por fungos da parte aérea são a antracnose e a 

mancha-angular. Nessas doenças as maiores perdas ocorrem quando as temperaturas são 

amenas e sob chuvas ou irrigações freqüentes. O fungo da parte aérea permanece nos 

restos culturais por dois anos, sendo indicado o uso de cultivares resistentes, rotação de 

culturas e aplicação de fungicidas na parte aérea. Entre as doenças causadas por fungos 

habitantes do solo, a murcha-de-fusário pode ser responsável por perdas de até 100% na 

produção do feijoeiro-comum. Essa doença causa grande problema, pois diferentemente 

dos fungos da parte aérea, este sobrevive durante muitos anos no solo sem a necessidade de 

restos culturais. O mais importante é evitar a contaminação da área utilizando-se sementes 

sadias adquiridas das instituições de pesquisa. As medidas adotadas no controle das 
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doenças da parte aérea não apresentam a mesma eficiência nas doenças causadas por 

fungos de solos, o que dificulta o controle em áreas contaminadas. 

São condições favoráveis para ao desenvolvimento de doenças causadas por 

bactérias como é o caso da murcha de curtobacterium e do crestamento bacteriano comum, 

clima quente (acima de 28º) e umidade relativa alta. Assim como outras doenças já citadas, 

a disseminação ocorre por sementes, água de irrigação e chuva. A sobrevivência do 

patógeno após colheita em restos de cultura e alguns hospedeiros alternativos permite o 

uso de medidas de controle usadas nas doenças causadas por fungos da parte aérea. 

O mosaico-comum é menos importante devido a existência de cultivares 

resistentes ao vírus causador desta doença. No entanto, algumas cultivares podem 

apresentar necrose sistêmica, um tipo de hipersensibilidade, controlada geneticamente. O 

mosaico-dourado é uma das doenças mais graves incidentes no feijoeiro-comum, sendo 

que esta não é transmitida por sementes. A incorporação de resistência a esta doença tem 

sido buscada por métodos convencionais e por transgenia (Barbosa & Gonzaga, 2012). 

 

2.3.1 Murcha-de-fusário em feijoeiro-comum  

 

A produtividade do feijoeiro-comum pode ser limitada por algumas doenças, 

entre as quais destaca-se a murcha-de-fusário, causada pelo fungo Fusarium oxysporium  

sp. phaseoli (FOP) (Rocha Júnior, 1998).  Em trabalho realizado por Souza et al. (2012) a 

maior incidência de FOP corresponde ao menor rendimento da cultura. Foi observado a 

eficiência do controle cultural da doença no cerrado brasileiro com uso de cultivo prévio 

com U. brizantha,  consorciada com milho e milheto.  

Os primeiros relatos de Fusarium oxysporium sp phaseoli (FOP) no Brasil foi 

no município de Laranjal Paulista – SP (Cardoso et al., 1966). Foi observado que a 

murcha-de-fusário encontra-se disseminada pelo país inteiro, com destaque em regiões 

com cultivo sob pivô central, devido ao cultivo sucessivo do feijoeiro-comum (Rava et al., 

1996).  

O fungo FOP é habitante do solo e vive saprofiticamente sobre matéria 

orgânica (micélio) e restos de cultura, ou na forma de clamidósporos (Kimati, 1980). As 

condições favoráveis para a ocorrência da doença consistem em temperatura entre 20
o
C e 

28
o
C, alta umidade, solo compactado, pH do solo abaixo de 6,0 e presença de nematóide 

(Barbosa & Gonzaga, 2012). 
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Quanto à variabilidade fisiológica, os isolados de FOP podem ser separados em 

diferentes grupos de compatibilidade vegetativa (GCV). São compatíveis os isolados que 

formam heterocários entre si, compondo um mesmo GCV. A interação entre isolados 

incompatíveis é limitada (Onkar, 1999). Dos 22 isolados estudados por Coelho Netto & 

Dhingra (1999), citado por Costa et al.  (2007), 14 (incluindo o FOP 46 da micoteca da 

Embrapa Arroz e Feijão) foram reunidos em um único grupo de compatibilidade vegetativa 

(GCV 1), sugerindo origem geográfica comum; sete foram membros únicos de diferentes 

GCVs; e um foi incompatível. Embora a incompatibilidade vegetativa seja uma ferramenta 

qualitativa que revela diferenças entre isolados, ela não fornece meios para avaliar a 

amplitude dessas diferenças. 

Os danos provocados pelo FOP são variáveis. A murcha-de-fusário começa em 

pequenas reboleiras e após alguns anos de cultivo, dissemina-se por toda área (Sartorato & 

Rava, 1992) e pode infectar o feijoeiro-comum em qualquer época do ciclo. O FOP penetra 

na planta pelo sistema radicular e coloniza o xilema, (Nelson et al., 1993). O 

amarelecimento seguido por perda de turgência, seca e queda progressiva das folhas são os 

sintomas expressos pelo feijoeiro-comum quando infectado por FOP. A transmissão ocorre 

principalmente pelo uso de sementes contaminadas, por resíduos de culturas infectadas ou 

por implementos contaminados. Esta doença encontra-se disseminada por todo o território 

nacional principalmente em regiões onde é cultivada sob condições de pivô central, devido 

os cultivos consecutivos na mesma área, o que dificulta o controle com uso de práticas 

culturais (Costa et al., 2006). A medida mais eficiente e econômica consiste no uso de 

cultivares resistentes. 

 

2.4 MELHORAMENTO DO FEIJOEIRO-COMUM VISANDO RESISTENCIA À 

MURCHA-DE-FUSÁRIO  

 

As principais cultivares de feijão com grãos pretos cultivadas no Brasil são 

suscetíveis à murcha-de-fusário. Além de obter cultivares com alta produtividade de grãos, 

os programas de melhoramento do feijoeiro-comum no Brasil visam obter outros 

caracteres de interesse agronômico e de mercado, como a resistência as principais doenças, 

arquitetura de plantas, tolerantes ao acamamento entre outras qualidades agronômicas e 

nutricionais (Mendes et al., 2009).  
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A capacidade de variação patogênica do fungo reflete na durabilidade da 

resistência (Ribeiro & Hagedorn, 1979). Considera-se que um genótipo identificado como 

resistente em uma determinada região pode não ser resistente em outro. Na maioria dos 

casos, a vida útil da resistência é pequena e a variabilidade do patógeno é grande, o que 

possibilita o patógeno quebrar a resistência adquirida (Borém & Miranda, 2005).  Com a 

observação dessa interação patógeno-hospedeiro o melhoramento deve usar estratégias que 

resultem em uma resistência mais estável. Na obtenção de linhagens resistentes é 

necessário conhecer a variabilidade patogênica, identificar fontes de resistência e cruzar as 

linhagens promissoras para seleção de indivíduos ou progênies resistentes nas populações 

segregantes (Pereira, 2008). 

Sobre a variabilidade patogênica, Ribeiro & Hagedorn (1979) identificaram 

dois patótipos, sendo um deles denominado raça 2, ou brasileiro e a raça 1, ou euro-

americano.  Nascimento et al. (1995) relataram a existência da raça 2 no Brasil. No entanto 

Ito et.al. (1997) relataram a existência de quatro raças fisiológicas (raça 1, raça 2, raça 3 e 

raça 4) diferentes no Brasil. Moller et al. (2011) relataram que de 13 isolados provenientes 

de amostras coletadas no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás foi possível 

classificar isolados de FOP em raça 1, raça 6, raça 3 e raça 2. Alguns dos isolados não se 

enquadraram em nenhuma das raças já relatadas, o que revela a variabilidade patogênica 

deste patógeno no Brasil e a necessidade de constante pesquisa. 

Em estudo conduzido por Wendland et al. (2012) para identificar a 

patogenicidade de Fusarium oxysporium sp. phaseoli, foram identificadas diferentes raças, 

sendo que as cultivares diferenciadoras não conseguiram identificar todas as raças 

avaliadas. Novas cultivares diferenciadoras tem sido validadas pela Embrapa Arroz e 

Feijão em parceria com o IAC . 

Com uso de linhagens brasileiras, Pereira et al. (2009) realizou seis 

cruzamentos envolvendo três linhagens resistentes (Carioca MG, ESAL 583 e ESAL 566) 

e quatro suscetíveis (Carioca, CNFC 10443, Uirapuru e ESAL 522) usando um isolado do 

patógeno coletado na cultivar Carioca. Observou presença de dominância no controle do 

caráter, embora a presença de efeitos aditivos também seja expressiva e baixa variação 

ambiental.  

Em estudo conduzido por Cândida et al. (2009) em casa de vegetação, com 

famílias F2:3 dos cruzamentos Milionário 1732 x Macanudo e FT-Tarumã x Macanudo, 

inoculadas com o patótipo FOP 46 sugeriu-se mais de um gene controlando a resistência. 
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A resistência genética ao patótipo FOP 46 possivelmente é oligogênica, com um gene de 

efeito fenotípico marcante com dominância incompleta. Observaram-se altas estimativas 

de herdabilidade possibilitando o uso das cultivares Milionário 1732 e Macanudo como 

genitores em programas de melhoramento de feijoeiro-comum com resistência a murcha-

de-fusário. 

Para identificação de fontes de resistência observa-se que a maioria das 

cultivares de feijoeiro é suscetível, portanto, é necessário avaliar fontes de resistência 

promissoras para o uso em programa de melhoramento. O que de certa forma é facilitado 

pelo fato de que o alelo responsável pela resistência a raça européia-americana e a raça 

brasileira, provavelmente é dominante, denominados de FOP1 e FOP2, para as raças 1 e 2 

respectivamente (Balardin et al., 1990 citado por Rocha Júnior et al., 1998).  

Pereira et al. (2011) avaliaram 367 linhagens do banco de germoplasma da 

Universidade Federal de Lavras inoculadas com o isolado FOP 1 de  Fusarium oxysporum 

f. sp. phaseoli e observaram que o grupo mais antigo de feijoeiro-comum (colhido antes de 

1990) disponibilizou maior quantidade (36,5%) de linhagens resistentes em relação às mais 

recentes. Algumas destas cultivares foram avaliadas e receberam nota 1 (resistentes), 

como, por exemplo, ‘Manteigão Fosco’, ‘Hulk’ e ‘Baetão’ entre outras. A provável seleção 

de plantas resistentes a esse patógeno, não utilizando sementes colhidas de plantas doentes 

para as futuras semeaduras explica essa resistência. Observaram também alta herdabilidade 

da resistência a murcha-de-fusário o que indica provavelmente que a  resistência ao 

patógeno é controlada por poucos genes. Quando a herdabilidade é alta, é esperado sucesso 

com a seleção para o caráter.  

Em trabalho realizado por Balsalobre et al. (2008) os autores observaram que o 

valor da variância foi elevado, evidenciando assim a existência de variabilidade genética 

que poderá ser explorada no programa de melhoramento. No cruzamento Milionário 1732 

x Macanudo, a variação ambiental entre famílias foi menor que a variação genotípica entre 

famílias. No cruzamento FT Tarumã x Macanudo o ganho de seleção (34,87%) foi menor 

que no cruzamento Milionário 1732 x Macanudo (44,87%). No entanto, a herdabilidade do 

cruzamento FT Tarumã x Macanudo foi maior (94,44%) que a do cruzamento Milionário 

1732 x Macanudo (87,45%), o que demonstra que a herdabilidade e o ganho de seleção 

não são estimativas fixas, variam conforme o efeito do ambiente e a variação genética.   
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Após conhecer a variabilidade do patógeno na região e selecionar fontes de 

resistência, é necessário cruzar esta cultivar com outra que apresente fenótipo com 

caracteres desejáveis.  

Os métodos de melhoramento de plantas autógamas se enquadram em duas 

categorias, sendo estas, seleção de linhas puras e hibridação. A seleção de linhas puras tem 

por objetivo utilizar a variabilidade disponível no germoplasma, pela introdução de novas 

espécies ou novas cultivares de uma espécie já estabelecida, que estão em uso pelos 

agricultores. A hibridação amplia a variabilidade pela combinação de genitores 

contrastantes para os caracteres de interesse, visando obter um indivíduo com os alelos 

para os fenótipos desejáveis.   

No melhoramento por hibridação é necessário seguir etapas. A primeiras 

dessas etapas é seleção de genitores com os caracteres de interesse; obtenção da população 

segregante e a escolha de como esta será conduzida.  Estabelecer quais genitores deverão 

ser cruzados, é muito importante, por ter-se grande variabilidade de germoplasma. 

Vários caracteres são considerados conjuntamente na seleção de linhagens e 

populações segregantes superiores. Encontrar genótipos com alelos favoráveis para todos 

os caracteres é uma atividade que requer dedicação (Cruz et al., 2004). 

A escolha de genitores com alta eficiência garante o sucesso de um programa 

de melhoramento que utilize hibridação. Esta escolha de genitores pode ser feita com base 

no desempenho das progênies, ou nas informações dos parentais. Na escolha dessas 

populações, existem métodos que auxiliam na decisão, como as metodologias de Jinks & 

Pooni (1976), estimativas dos parâmetros m+a e d, do modelo genético e uso de 

cruzamentos dialélicos. Entre esses métodos, os cruzamentos dialélicos têm sido os mais 

empregados em várias espécies, inclusive no feijoeiro-comum (Mendonça et al., 2002; 

Costa, 2006; Pereira et al., 2007). 

A possibilidade de prever o desempenho da progênie de um cruzamento é de 

grande valia para os programas de melhoramento, o que permitiria aos melhoristas focar 

naquelas combinações com maior potencial de melhoramento (Souza & Sorrells, 1991). 

Várias técnicas têm sido propostas para elevar a probabilidade de obtenção de populações 

segregantes promissoras. Dentre elas pode ser destacada a heterose na geração F1 

(Sendouca & Roupakias, 1999), a média dos genitores (Moll & Stuber, 1974) e a distância 

genética entre os genitores (Gonçalves et al.,  2015). 
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2.4.1 O Uso de Dialelos para Seleção de Genitores e de Populações Segregantes 

 

Pelo método de cruzamento dialélicos é possível conhecer o controle genético 

dos caracteres, o que ajuda na condução e seleção de populações segregantes. O sistema de 

cruzamentos dialélicos consiste em cruzar n genótipos entre si, produzindo n
2
 hibridos 

simples n(n-1)/2 e recíprocos dos híbridos simples n(n-1)/2,  que resultam em uma tabela 

dialélica completa (Ramalho et al. , 1993). Estes cruzamentos permitem obter informações 

sobre o tipo de ação gênica predominante, avaliar o potencial heterótico e estimar 

capacidade geral e específica de combinação dos genitores, eliminando linhagens que não 

apresentam potencial para o caráter a ser melhorado. 

Os efeitos gênicos aditivos e não aditivos estão relacionados aos efeitos de 

CGC e CEC respectivamente. Para cruzamentos envolvendo genitores com alta CGC é 

esperado populações com maior média para o caráter em questão. Para estimativas 

elevadas de CEC pressupõe-se maior variabilidade entre progênies após a homozigose 

completa, considerando que os locos contribuirão de forma igual no fenótipo (Mendonça et 

al., 2002). 

Atualmente, encontram-se disponíveis vários métodos de análise dos 

cruzamentos dialélicos, como os pioneiros de Jinks & Hayman (1953), Griffing (1956) e 

Gardner & Eberhart (1966), envolvendo os dialelos balanceados, e os que abordam dialelos 

parciais, incluindo os circulantes (Kempthorne & Curnow, 1961), dialelos incompletos e 

dialelos desbalanceados (Cruz et al., 2004). 

O método de Griffing (1956) fornece informações sobre as capacidades de 

combinação dos parentais em cruzamento e o de Gardner & Eberhart (1966) faz um estudo 

da heterose. Estes métodos se destacam por estimar componentes de média e não variância 

como é o caso do método de Jinks & Hayman (1953) o que não é interessante para 

espécies autógamas como o feijoeiro-comum. Visto que nesta espécie a escolha dos 

parentais é feita em função das características que se deseja recombinar e não tem-se uma 

população de referência para estimar variância (Ramalho et al, .1993). 

As metodologias de análise dialélica permitem obter estimativas de parâmetros 

genéticos úteis na seleção dos genitores para hibridação e no entendimento da natureza e 

magnitude dos efeitos genéticos envolvidos na determinação dos caracteres (Cruz, 1997). 

A metodologia de Griffing (1956) pode ser classificada em quatro métodos. 

Sendo que os métodos 1 e 3, no qual são incluídos as p2 combinações e p(p-1) 
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combinações faltando os progenitores respectivamente permitem obter a variação genética 

dos dados devido a diferença de comportamento de uma dado cruzamento e de seu 

recíproco. As diferenças genéticas nestes métodos são atribuídas às constituições genéticas 

do citoplasma do parental feminino de cada cruzamento. 

Considerando-se os modelos fixo, aleatório e os quatro métodos podem ser 

efetuadas oito analises diferentes para o procedimento de GRIFFING (1956). Quando o 

efeito de tratamento é aleatório as estimativas de interesse são a variância genética e 

ambientais da população representada por uma amostra. 

O método 4 fornece estimativas não tendenciosas das capacidades de 

combinação, por não incluir os parentais (Ramalho et al.  1993). O sucesso na seleção é 

maior quanto maior for a diversidade genética das linhagens, o que depende dos efeitos 

aditivos dos genes. A seleção na cultura de feijão ocorre nas gerações segregantes mais 

avançadas onde existe maior homozigose. A dependência do efeito aditivo dos genes para 

a diversidade genética explica a importância deste para a capacidade geral de combinação 

dos parentais ser a informação de maior utilidade para o melhorista. Alguns trabalhos 

utilizaram a análise dialélica para selecionar genitores para produtividade de grãos (Pereira 

et al., 2007), escurecimento do grão (Silva, 2012), reação ao mofo branco (Ferreira, 2013) 

entre outros.  

Pereira et al. (2007) selecionou  quatro populações segregantes de feijoeiro-

comum promissoras para a produtividade de grãos com alta CGC e alta CEC. Neste estudo 

eles avaliaram sete linhagens que foram selecionadas e intercruzadas no esquema dialélico. 

As populações foram avaliadas em  blocos completos casualizados, com três repetições. 

Foram observadas diferenças significativas entre as capacidades gerais (CGC) e específicas 

de combinação (CEC) e os efeitos não-aditivos foram mais pronunciados.  

Silva (2012) não encontrou genitores e populações que reúnam fenótipos 

desejáveis para os três caracteres em conjunto, entretanto, selecionou uma linhagem e duas 

populações segregantes que se destacaram por reunir escurecimento lento e produtividade 

de grãos, sendo promissoras para o melhoramento de plantas com base nas estimativas de 

CGC e CEC. Utilizou doze genótipos de feijoeiro-comum divididos em dois grupos: grupo 

I composto por dois genótipos com escurecimento lento dos grãos, e, grupo II, composto 

por dez genótipos com escurecimento normal dos grãos, que foram cruzados dialelos 

parciais, originando vinte populações. As populações obtidas neste dialelo foram avaliadas, 

juntamente com seus genitores.  
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Ferreira (2013) estimou as capacidades de combinação, gerais (CGC) e 

específicas (CEC), em diferentes ambientes e, mediante tais estimativas, definiu o melhor 

genitor e quatro cruzamentos promissores para a obtenção de linhagens resistentes ao 

mofo-branco. 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 e ao grupo II, não foram 

significativas, entretanto a capacidade específica de combinação (CEC) foi significativa. 
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3 POTENCIAL GENÉTICO DE LINHAGENS ELITE DE FEIJOEIRO-

COMUM RESISTENTES À MURCHA-DE-FUSÁRIO EM MULTI 

AMBIENTES 

 

RESUMO 

 

A obtenção de linhagens de feijoeiro-comum que associem resistência a 

doenças, alta produtividade e outras características de interesse agronômico é uma 

demanda crescente da cadeia produtiva do feijão no Brasil. O objetivo do trabalho foi 

identificar linhagens elite de feijoeiro-comum, que associem resistência à murcha-de-

fusário em campo e outros caracteres desejáveis. Foram realizados 28 ensaios, em 

blocos ao acaso, com três repetições para produtividade de grãos e duas repetições para 

reação à murcha-de-fusário, arquitetura de plantas, tolerância ao acamamento e reação à 

antracnose, conduzidos nas épocas de semeadura das águas, inverno e seca, entre 2009 e 

2012, nos estados de Goiás, Distrito Federal e Paraná. Os ensaios foram compostos por 

11 genótipos, sendo seis linhagens (uma de grão carioca e cinco de grão preto), 

previamente obtidas como resistentes a murcha-de-fusário em condições controladas, e 

cinco cultivares (testemunhas) resistentes ou suscetíveis. Foram obtidas informações de 

reação à murcha-de-fusário, produtividade de grãos, arquitetura de plantas, tolerância ao 

acamamento e reação à antracnose, em diferentes ambientes. Os dados de produtividade 

de grãos foram submetidos às análises de variância individuais e conjuntas e à análise 

de adaptabilidade e estabilidade utilizando a metodologia de Nunes et al. (2005). Os 

demais dados foram submetidos apenas à análises individuais e conjuntas de variância. 

As médias foram comparadas pelo teste de Scott Knott. Existe variabilidade para reação 

à murcha-de-fusário, produtividade de grãos, arquitetura de plantas, tolerância ao 

acamamento e reação à antracnose, entre as linhagens avaliadas. A interação genótipos 

x ambientes é importante para os cinco caracteres avaliados. As cinco linhagens de 

grãos pretos (CNFP 15867, CNFP 15870, CNFP 15869, CNFP 15868 e CNFP 15871) 

foram resistentes à murcha-de-fusário. Já a linhagem CNFC 15872, de grão carioca, 

apresentou-se moderadamente suscetível.  As linhagens CNFP 15870 e CNFP 15867 

apresentaram resistência à murcha-de-fusário, alta produtividade de grãos, arquitetura 

de plantas ereta e tolerância ao acamamento, embora não tenham apresentando 

resistência à antracnose. Essas linhagens apresentam potencial para utilização em novos 

cruzamentos, entretanto, não superaram as melhores testemunhas. As cultivares BRS 

Esplendor e BRS Notável ainda são boas opções para plantio em áreas com incidência 

de murcha-de-fusário, apresentando bom desempenho agronômico. 

 

Palavras-chave: Produção de grãos, grãos pretos, Fusarium oxyporium sp phaseoli, 

sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

GENETIC POTENTIAL OF COMMON BEAN ELITE LINES RESISTANT TO 

FUSARIUM WILT IN MULTI ENVIRONMENTS 

 

Obtaining common bean lines involving disease resistance, high yield and 

other agronomic characteristics of interest is a growing demand of bean production 

chain in Brazil. The objective was to identify elite lines of common bean, which 

combine resistance to fusarium wilt in the field and other desirable traits. It were 

realized 28 trials in a randomized block design with three replications, conducted in the 

rainy, winter and wet seasons, between 2009 and 2012 in the states of Goiás, Distrito 

Federal and Paraná. The trials were composed of 11 genotypes, in which six strains (one 

carioca grain and five black grain) were previously obtained as resistant to fusarium wilt 

under controlled conditions, and five cultivars (controls) resistant or susceptible. It was 

obtained information of reaction to fusarium wilt, grain yield, plant architecture, 

lodging tolerance and reaction to anthracnose, in different environments. The grain 

yield data were submitted to individual and combined analysis of variance and analysis 

of adaptability and stability using the methodology of Nunes et al. (2005). Other data 

were submitted only to individual and joint analysis of variance. The means were 

compared by the Scott Knott test. There is variability in reaction to fusarium wilt, grain 

yield, plant architecture, lodging tolerance and reaction to anthracnose, among the lines 

evaluated. The genotype x environment interaction is important to the five traits 

evaluated. The five lines of black beans (CNFP 15867, CNFP 15870, CNFP 15869, 

CNFP 15868 e CNFP 15871) were resistant to fusarium wilt. Already the CNFC 15872 

lineage, of carioca grain, presented moderately susceptible. The CNFP 15867 and 

CNFP 15870 lines exhibited resistance to fusarium wilt, high grain yield, upright plant 

architecture, tolerance to lodging, presenting potential for for use in breeding. BRS 

Esplendor cultivars and BRS Notável are also acceptable choices for planting in areas 

with an incidence of fusarium wilt, with satisfactory agronomic performance. 

 

Keywords: Grain yield, black beans, Fusarium sp phaseoli oxyporium, sustainability. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O brasileiro consome o feijão tanto por tradição e hábito cultural como pelo 

seu valor nutritivo, sendo este um produto de importância estratégica nacional. O 

feijoeiro-comum é cultivado em todo território brasileiro por pequenos e grandes 

agricultores, com diferentes níveis de uso de tecnologia e insumos. O feijão preto é 

preferido pelos consumidores da Região sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul e 

leste do Paraná), do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Zona da Mata de Minas. Pela 

diversidade de ambientes em que é cultivado e por possuir três épocas de semeadura 

durante o ano (safra das águas, inverno e seca) o feijoeiro-comum está exposto a 

diversas doenças que reduzem a produtividade e qualidade dos grãos. As doenças 

variam de acordo com as condições em que o feijoeiro-comum é cultivado. Em 
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ambientes com altas temperaturas pode ocorrer a incidência de ferrugem, mancha-

angular, mela, podridão-cinzenta-do-caule, podridão-radicular-seca, crestamento-

bacteriano-comum e murcha-de-curtobacterium, enquanto em áreas com temperaturas 

moderadas pode- se observar a murcha-de-fusário, antracnose, oídio, mofo-branco e 

podridão-radicular-de-Rhizoctonia. 

Devido à possibilidade de cultivo sucessivo do feijoeiro-comum e a criação 

de condições de umidade e temperatura ideais ao desenvolvimento de patógenos, a 

incidência de doenças aumentou, principalmente na safra de inverno com o uso de 

irrigação (Sousa et al., 2002). A murcha-de-fusário, cujo agente causal é o fungo 

Fusarium oxysporium sp phaseoli é uma das mais graves doenças que ocorrem em áreas 

de cultivo de feijoeiro-comum. O melhor e mais adequado controle desta doença é 

obtido pelo uso de cultivares resistentes e pela rotação com culturas não hospedeiras da 

doença. As cultivares disponíveis no mercado são em sua maior parte suscetíveis à 

murcha-de-fusário. O controle genético da resistência à murcha-de-fusário apresenta 

herança oligogênica, com poucos genes dominantes (Candida et al., 2009).   

Nos programas de melhoramento para resistência a doenças, é necessário 

conhecer a variabilidade do patógeno, identificar fontes de resistência e obter 

populações segregantes com resistência e outras características fenotípicas desejáveis, o 

que pode ser feito pelo cruzamento de linhagens e/ou cultivares com alta produtividade, 

já disponíveis no mercado (Ramalho et al, 1993). A seleção de linhagens para 

cruzamentos é uma das etapas iniciais para a obtenção de novas cultivares. As cultivares 

melhoradas devem apresentar resistência as principais doenças, alta produtividade e 

outras características agronômicas exigidas pelo agricultor e consumidor.  

Tradicionalmente as cultivares do grupo preto apresentam melhor arquitetura de plantas 

(Melo et al., 2007) o que facilita a seleção de genótipos superiores para essa 

característica entre os feijões com grãos pretos. É de grande importância a tolerância ao 

acamamento, uma vez que cultivares com esse fenótipo evitam a deterioração da 

qualidade comercial dos grãos por reduzir  o contato das  vagens com o solo, evitando 

também perdas durante a colheita mecânica (Pereira et al., 2012).   

Devido à diversidade de ambientes em que o feijoeiro comum é cultivado as 

linhagens devem ser avaliadas em uma rede de ensaios que engloba a maior quantidade 

de ambientes possíveis e que sejam representativos das condições reais de cultivo para 

se conhecer o efeito da interação dos genótipos com os ambientes nas diferentes 
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características a fim de selecionar aqueles com melhor adaptabilidade e estabilidade a 

cada região em que será cultivado (Melo et al., 2007).  

A interação genótipos x ambientes tem sido relatada em vários estudos 

(Pereira et al., 2014; Pereira et al., 2013; Melo et. al., 2007), bem como a influência 

desta interação na produtividade de grãos, confirmando a importância da avaliação desta 

interação para que a seleção de linhagens superiores seja mais eficiente.   

Considerando o exposto, o objetivo do presente trabalho foi: identificar 

linhagens elite de feijoeiro-comum, que associem resistência à murcha-de-fusário em 

campo, arquitetura de plantas ereta, tolerância ao acamamento e resistência à 

antracnose, com boa adaptabilidade e estabilidade para produtividade de grãos. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Material genético e condições experimentais 

 

Foram avaliadas seis linhagens elite, sendo uma de grão carioca (CNFC 

15872) e cinco de grãos pretos (CNFP 15870, CNFP 15867, CNFP 15871, CNFP 

15868, CNFP 15869) obtidas previamente e selecionadas como resistentes à murcha-de-

fusário em condições controladas, juntamente com cinco cultivares (BRS Notável, BRS 

Esplendor, Pérola, BRS Supremo e BRS Cometa) utilizadas como testemunhas (Tabela 

1). Essas linhagens foram obtidas pelo método de retrocruzamentos  em estudo  

conduzido por Costa et al., (2007) entre genitores doadores resistentes (FT Tarumã, 

Milionário 1732 e São José), identificados por Rava et al. (1996) e os recorrentes 

(Xamego, Diamante Negro, Macanudo e Goytacazes), que eram cultivares com bom 

desempenho agronômico nas principais regiões produtoras do país. No desenvolvimento 

das linhagens, foi utilizada  inoculação artificial em condições controladas com o 

isolado FOP 46 de Fusarium oxyporium f sp phaseoli. 

As cultivares BRS Cometa, de grão carioca (Faria et al., 2008) e BRS 

Supremo  de grão preto (Costa et al., 2006) foram utilizadas como testemunhas por 

serem suscetíveis à murcha-de-fusário. Já as cultivares BRS Notável de grão carioca 

(Pereira et al., 2012) e BRS Esplendor  de grão preto (Costa et al., 2011) são 

sabidamente resistentes. A cultivar Pérola, de grão carioca, foi inserida por ser a cultivar 
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mais plantada no Brasil e ser considerada pelos produtores como padrão para resistência 

a murcha-de-fusário em campo.  

Tabela 1. Cruzamentos de origem das 11 linhagens/cultivares de feijoeiro-comum 

avaliadas.  

Cultivar/Linhagem Cruzamento 

BRS Notável A769 /4/ A774 /// A429 / XAN252 // V8025 / G4449 /// WAF2 

/ A55 // GN31 / XAN170  

BRS Esplendor CB911863 x AN9123293  

Pérola  Seleção na cultivar Aporé  

BRS Supremo  W22-34 x VAN163  

BRS Cometa  A769 /4/ EMP250 /// A429 / XAN252 // V8025 / G4449 /// 

WAF2 / A55 // GN31 / XAN170  

CNFP 15867  FT Tarumã x Diamante Negro  

CNFP 15868  FT Tarumã x Macanudo  

CNFP 15869  Milionário 1732 x Xamego
 
 

CNFP 15870 Milionário 1732 x Diamante Negro
 
 

CNFP 15871  Milionário 1732 x Macanudo  

CNFC 15872 São José x Goytacazes  

 

Com essas 11 linhagens/cultivares foram instalados 28 experimentos em 

diferentes locais, sendo oito em Brasília-DF, 11 em Santo Antônio de Goiás-GO, cinco 

em Anápolis-GO, três em Ponta Grossa-PR e um em Inhumas-GO, conduzidos entre os 

anos de 2009 a 2011, nas safras da seca, inverno e das águas. Todos os ensaios foram 

instalados em blocos ao acaso, com três repetições para produtividade de grãos e duas 

repetições para reação à murcha-de-fusário, arquitetura de plantas, tolerância ao 

acamamento e reação à antracnose e parcelas constituídas de quatro linhas de quatro 

metros de comprimento com espaçamento de 0,45 metros. Nesses experimentos foram 

realizadas avaliações fenotípicas para produtividade de grãos, arquitetura de plantas, 

tolerância ao acamamento, reação à murcha-de-fusário e reação à antracnose.  

 

A produtividade de grãos foi medida em gramas por parcela e 

posteriormente, convertida para kg ha
-1 

ajustada para 13% de umidade. A arquitetura de 

plantas e a tolerância ao acamamento foram avaliadas por meio de escalas de notas 

variando de 1 a 9, sendo que 1 corresponde ao fenótipo totalmente desejado 

(plenamente adaptado a colheita mecanizada) e 9 ao fenótipo indesejado (inadequado à 

colheita mecanizada) (Melo, 2009).  

A reação às doenças foi avaliada com base em uma escala descritiva de 

notas com valores que variam de 1 a 9. Sendo 1 (ausência de sintomas) e 9 (maioria das 

plantas mortas), segundo metodologia usada por Melo (2009).  As avaliações em campo 
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foram feitas por dois avaliadores para chegar a uma média. A reação à murcha-de-

fusário foi avaliada em quatro ensaios, a produtividade de grãos em 28, a arquitetura de 

plantas em 16, a tolerância ao acamamento em 14 e a reação à antracnose em três 

ensaios.  

 

3.2.2 Análise genética e estatística 

 

Após a obtenção dos dados foram realizadas análises de variância para cada 

caráter avaliado, em cada um dos experimentos, como proposto por Cruz (2010): 

                    ̅   

Em que: 

   = valor observado no tratamento i bloco j; 

µ= efeito fixo da média geral do experimento; 

  = efeito fixo do i-ésimo genótipo; 

  = efeito aleatório do j-ésimo bloco; 

 ̅  = efeito aleatório do erro experimental associado a     observação. 

 

Foi testada a homogeneidade das variâncias residuais pela razão entre o 

maior e o menor quadrado médio dos resíduos. As variâncias foram consideradas 

homogêneas quando esta razão foi inferior a sete, conforme descrito por Pimentel-

Gomes (1990). Quando não houve homogeneidade de variância residual foi realizado 

ajuste nos graus de liberdade do erro médio e da interação GxA (Cochran, 1954). 

Após o teste da homogeneidade das variâncias residuais foram realizadas 

análises conjuntas dos experimentos de acordo com o modelo proposto por Ramalho et 

al (2012). Sendo importante ressaltar que para a produtividade de grãos o efeito dos 

ambientes foi considerado aleatório e para os demais caracteres o efeito dos ambientes 

foi fixo. 

 

                   ( )    (  )      ̅( )   

Em que:  

    = é a observação do genótipo i no bloco j dentro do ambiente l. 

µ= efeito fixo da média geral do experimento. 
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   = efeito fixo do genótipo i. 

   = efeito fixo do ambiente l.  

 ( ) = efeito aleatório do bloco j dentro do ambiente l. 

(  )  = efeito da interação dos genótipos i e ambientes l. 

 ̅( )  = efeito aleatório do erro experimental médio. 

 

A acurácia seletiva (AS) foi determinada para avaliar a informatividade dos 

experimentos, como proposto por Rezende & Duarte (2007): 

0,5

1
1AS 










cF
, para Fc  1; e AS = 0, para Fc< 1 

Em que: 

Fc: é o valor do teste F. 

 

 Posteriormente, foram estimados os parâmetros de adaptabilidade e 

estabilidade fenotípica para a produtividade de grãos, segundo metodologia de Nunes et 

al. (2005). Inicialmente, as médias das linhagens/cultivares nos diversos ambientes 

foram padronizadas para cada ambiente (experimento), por meio da expressão: 

 

j

jij
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z

.

.
  

 Em que  ijz  é o valor da variável padronizada correspondente a cultivar i 

no ambiente j; ijy  é a média da cultivar i no ambiente j;  jy.
 
é a média do ambiente j;  

js. é desvio padrão fenotípico entre as médias das cultivares no ambiente j, dado por:  

 
 


 




t

i

jij

j
t

yy
s

1

2

1

.
.  

 

O método de Nunes et al. (2005) fornece informações sobre a 

adaptabilidade para uma linhagem, pela estatística ijz   e a estabilidade pelo coeficiente 

de variação dos (CVZi). Os valores padronizados ( ijz ) foram utilizados para a 

construção de gráficos para cada genótipo, sendo as dimensões dos eixos (ambientes) 

equivalentes aos valores de cada genótipo i no ambiente j. O genótipo mais adaptado é 
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aquele com maior estimativa de Zij e o mais estável é considerado aquele de menor 

coeficiente de variação (CVZi), ou seja, com menor variação entre os ambientes. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando os aplicativos 

computacionais Genes (Cruz, 2013) e SAS (SAS 2008). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os coeficientes de variação (CV) variaram de 19,0 a 22,1%, com indicação 

de boa precisão experimental (Tabela 2). Esses valores são semelhantes aos encontrados 

na literatura (Cândida et al., 2009; Pereira, 2008; Costa, 2007). As estimativas de 

acurácia seletiva foram consideradas muitas altas (acima de 0,90) para todos os ensaios 

(Tabela 2), indicando adequada capacidade de descrição e alta informatividade dos 

ensaios. Em todos os quatro ensaios as linhagens/cultivares apresentaram variabilidade 

genética significativa (p<0,001).  As médias de reação à murcha-de-fusário nos 

diferentes ambientes variaram de 2,82 a 4,59, indicando variabilidade de incidência da 

doença nos diferentes ambientes. 

 

Tabela 2.  Informações sobre locais, época de semeadura, seca (S), inverno (I) e águas 

(A), anos e resumos das análises de variância individuais, para reação à 

murcha-de-fusário, avaliada em quatro ambientes. 

Local  Época Ano QMg
1
 P

2
 Média CV (%)

3
 AS

4
 

SAG - GO S 2010 18,04 0,000 3,23 22,11 0,99 

SAG - GO I 2010 8,88 0,000 4,59 14,54 0,97 

SAG - GO I 2011 11,13 0,000 2,82 21,93 0,98 

SAG - GO I 2012 5,73 0,000 3,82 19,02 0,95 
1
Quadrado médio de linhagens; 

2
P-valor; 

3
Coeficiente de variação (%); 

4
Acurácia seletiva. 

 

 Para a arquitetura de plantas os CV variaram de 4,8 a 39,2% (Tabela 3), 

sendo que o ensaio com CV de 39,2% apresentou alta AS (0,92). Quinze dos 16 

ambientes apresentaram boa precisão experimental (CV<25%). As estimativas de AS 

foram consideradas muitas altas (AS> 0,90) para sete ensaios e altas (0,70 AS >0,90) 

para nove ensaios, indicando boa informatividade. Dos 16 ensaios, 14 apresentaram 

variabilidade genética entre as linhagens.  As médias variaram de 1,50 a 4,91 em média. 
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Tabela 3.  Informações sobre locais, época de semeadura, seca (S), inverno (I) e águas 

(A), anos e resumos das análises de variância individuais, para arquitetura de 

plantas, avaliada em 16 ambientes. 

Local  Época Ano QMg
1
 P

2
 Média CV (%)

3
 AS

4
 

Ponta Grossa-PR S 2011 1,38 0,032 4,09 15,46 0,84 

SAG - GO S 2011 1,81 0,004 4,64 11,45 0,92 

Brasília-DF  S 2011 1,15 0,036 3,95 14,86 0,84 

SAG - GO I 2011 1,20 0,043 4,00 15,45 0,83 

Anápolis-GO I 2011 2,20 0,004 1,50 39,18 0,92 

Ponta Grossa-PR A 2011 0,88 0,052 4,91 11,16 0,81 

SAG - GO A 2012 1,14 0,012 3,77 13,13 0,89 

Inhumas - GO  A 2012 3,01 0,029 3,64 25,29 0,85 

SAG - GO S 2012 1,55 0,001 4,45 9,57 0,94 

Brasília - DF S 2012 1,31 0,092 3,14 23,55 0,76 

Ponta Grossa - PR S 2012 1,35 0,000 4,05 8,16 0,96 

Brasília - DF  I 2012 0,75 0,025 3,55 12,61 0,86 

Brasília - DF I 2012 0,88 0,000 4,41 4,84 0,97 

Anápolis - GO I 2012 1,34 0,007 4,77 10,38 0,90 

SAG - GO I 2012 1,04 0,066 4,23 14,62 0,79 

SAG - GO I 2012 0,75 0,008 3,05 12,52 0,90 
1
Quadrado médio de linhagens; 

2
P-valor; 

3
Coeficiente de variação (%); 

4
Acurácia seletiva;  

 

Para tolerância ao acamamento os CV variaram de 9,6 a 29,0% (Tabela 4). 

O estudo de Abreu et al., (2011) apresentaram  valores semelhantes. As estimativas de 

AS foram consideradas muitas altas ou altas (AS> 0,7) para 12 dos experimentos.  Dos 

14 ensaios, nove apresentaram variabilidade genética entre as linhagens (0,05 ≥ p). As 

médias dos ambientes variaram de 3,00 a 4,68. 

Considerando a reação a antracnose, os CVs variaram de 26,02 a 46,12% 

(Tabela 5). Para Marques Júnior et al. (1997), normalmente a estimativa do CV é alta 

quando a avaliação de resistência a doenças é feita por meio de escalas de notas, em 

campo. Entretanto, as estimativas de AS foram consideradas altas (AS> 0,70) para os 

três ensaios. Isso confirma a necessidade de se usar mais de um parâmetro para 

avaliação da precisão experimental. No caso da acurácia seletiva é possível obter 

informações acerca do valor genético da cultivares pois a mesma depende da proporção 

entre a variação de natureza genética e residual do caráter avaliado (Nesi, 2008). Dos 
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três ensaios, dois apresentaram variabilidade genética entre as linhagens. As médias 

variaram de 3,00 a 4,27. 

 

Tabela 4.  Informações sobre locais, época de semeadura, seca (S), inverno (I) e águas 

(A), anos e resumos das análises de variância individuais, para tolerância ao 

acamamento, avaliada em 14 ambientes. 

Local Época Ano QMg
1
 P

2
 Média CV (%)

3
 AS

4
 

Ponta Grossa-PR S 2011 2,73 0,011 3,82 19,98 0,89 

SAG - GO S 2011 1,95 0,000 4,45 9,57 0,95 

Brasília-DF S 2011 1,58 0,008 4,09 13,59 0,90 

SAG - GO I 2011 2,34 0,242 4,27 28,49 0,60 

Ponta Grossa-PR A 2011 3,21 0,033 5,14 18,84 0,84 

SAG - GO A 2012 2,11 0,058 4,36 19,79 0,80 

Inhumas - GO  A 2012 3,45 0,002 3,45 19,32 0,93 

SAG - GO S 2012 2,04 0,322 4,27 28,75 0,51 

Ponta Grossa - PR S 2012 3,05 0,010 3,45 22,93 0,89 

Brasília - DF  I 2012 1,40 0,016 3,00 19,07 0,88 

Brasília - DF I 2012 2,60 0,000 3,00 14,21 0,96 

Anápolis - GO I 2012 1,23 0,027 4,68 12,39 0,85 

SAG - GO I 2012 1,54 0,087 3,77 20,99 0,77 

SAG - GO I 2012 1,74 0,158 3,27 28,99 0,69 
1
Quadrado médio de linhagens; 

2
P-valor; 

3
Coeficiente de variação (%); 

4
Acurácia seletiva;  

 

Tabela 5.  Informações sobre locais, época de semeadura, seca (S), inverno (I) e águas 

(A), anos e resumos das análises de variância individuais, para reação a 

antracnose, avaliada em três ambientes. 

Local  Época Ano QMg
1
 P

2
 Média CV (%)

3
 AS

4
 

Ponta Grossa-PR A 2011 8,20 0,010 3,00 43,58 0,89 

SAG - GO A 2012 8,45 0,089 4,05 46,12 0,77 

Inhumas - GO  A 2012 16,44 0,000 4,27 26,02 0,96 
1
Quadrado médio de linhagens; 

2
P-valor; 

3
Coeficiente de variação (%); 

4
Acurácia seletiva;  

 

O coeficiente de variação para produtividade de grãos variou de 10,4% a 

23,2% (Tabela 6), com indicação de boa precisão experimental, de modo semelhante ao 

encontrado por Pereira et al., (2014). Essa qualidade experimental foi confirmada pelas 

estimativas de AS, que foram consideradas altas ou muitas altas (acima de 0,70) para 23 

dos 28 ensaios.  Houve diferença significativa entre as linhagens em 75% dos ensaios, 

mostrando que existe variabilidade genética entre as linhagens/cultivares. 
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A média de produtividade de grãos entre os ambientes variou de 935 kg ha
-1

 

a 3636 kg ha
-1

, indicando grande variação ambiental. Esses dados podem ser explicados 

observando-se os dados geográficos dos locais dos ensaios, que apresentam altitude 

variando de 823 a 1171 metros, latitude de 15° 46' a 25°05' e longitude variando de 

47°55’ a 50°09'. Além disso foram utilizados três anos e três época de semeadura 

distintas. 
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Tabela 6.  Informações geográficas dos locais (altitude
1
, latitude

2
 e longitude 

3
), épocas de semeadura, seca (S), inverno (I) e águas (A), anos 

e resumo das análises de variância individuais, para produtividade de grãos kg ha
-1

 em 28 ambientes. 

Local  Alt
1
 Lat

2
 Long

3
 Época

4
 Ano QMg

5
 P

6
 Média CV (%)

7
 AS

8
 

Brasília-DF  1171 15° 46' 47°55'  A 2009 224837 0,045 1717 17,76 0,77 

SAG-GO
1
 823 16°28' 49°17' S 2010 350688 0,000 935 21,02 0,94 

SAG-GO
1
 823 16°28' 49°17' I 2010 391842 0,000 1446 16,66 0,92 

SAG-GO
2
 823 16°28' 49°17' I 2010 265590 0,000 1148 17,03 0,93 

Brasília-DF  1171 15° 46' 47°55'  A 2010 177957 0,333 1720 22,15 0,43 

SAG-GO
1
 823 16°28' 49°17' A 2010 432523 0,048 2992 14,27 0,76 

Anápolis-GO 1017 16° 19' 48°57' A 2010 1258618 0,000 3068 11,47 0,95 

Ponta Grossa-PR 969 25°05' 50°09' S 2011 244866 0,008 2538 10,41 0,85 

SAG-GO
1
 823 16°28' 49°17' S 2011 183939 0,084 1853 16,21 0,71 

 Anápolis-GO 1017 16° 19' 48°57' S 2011 818283 0,000 2002 12,91 0,96 

Brasília-DF  1171 15° 46' 47°55'  S 2011 206782 0,034 2386 11,85 0,78 

SAG-GO
1
 823 16°28' 49°17' I 2011 495423 0,001 2348 12,52 0,91 

Anápolis-GO 1017 16° 19' 48°57' I 2011 748158 0,001 2302 15,72 0,91 

Ponta Grossa-PR 969 25°05' 50°09' A 2011 538072 0,024 3636 12,06 0,80 

Brasília-DF  969 25°05' 50°09' I 2011 72598 0,080 1053 17,79 0,72 

SAG-GO
1
 823 16°28' 49°17' I 2011 481427 0,001 1556 20,23 0,89 

Anápolis-GO 1017 16° 19' 48°57' A 2011 107364 0,351 1871 16,02 0,40 

Brasília-DF  1171 15° 46' 47°55'  A 2012 308795 0,105 2097 19,19 0,69 

SAG-GO
1
 823 16°28' 49°17' A 2012 568283 0,000 1407 16,53 0,95 

Inhumas-GO  770 16° 21' 49°29' A 2012 583666 0,000 1552 15,07 0,95 

SAG-GO
1
 823 16°28' 49°17' S 2012 229014 0,002 1300 17,30 0,88 

Brasília-DF  1171 15° 46' 47°55'  S 2012 362070 0,000 1043 16,39 0,96 
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Local  Alt
1
 Lat

2
 Long

3
 Época

4
 Ano QMg

5
 P

6
 Média CV (%)

7
 AS

8
 

Ponta Grossa-PR 969 25°05' 50°09' S 2012 195161 0,024 2313 11,43 0,80 

Brasília-DF  1171 15° 46' 47°55'  I 2012 273331 1,000 2285 23,22 0,00 

Brasília-DF  1171 15° 46' 47°55'  I 2012 114781 0,368 1633 19,23 0,38 

Anápolis-GO 1017 16° 19' 48°57' I 2012 1983221 0,001 3469 17,66 0,90 

SAG-GO
1
 823 16°28' 49°17' I 2012 1440233 0,000 2120 17,56 0,95 

SAG-GO
1
 823 16°28' 49°17' I 2012 744201 0,000 2155 15,21 0,92 

5
 Quadrado médio de genótipos;

 6
 P-valor; 

7
 Coeficiente de variação;

 8
 Acurácia seletiva. 
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Considerando-se as análises conjuntas (Tabela 7 e 8), para todos os caracteres 

avaliados, houve efeito significativo de linhagens, confirmando as diferenças genéticas 

observadas nas análise individuais. Também houve diferenças entre os ambientes, 

indicando variabilidade entre locais, anos e épocas de cultivo.  

 

Tabela 7. Resumo das análises de variância conjunta para reação à murcha-de-fusário (FUS) e 

produtividade de grãos (PROD) (kg ha
-1

) de 11 linhagens de feijoeiro-comum com 

grãos pretos avaliadas em 28 ambientes. 

Fonte de Variação GL 
FUS   

GL 
PROD 

QM
1
 P

2
 

 
QM

1
 P

2
 

Blocos/Ambientes 4 0,34     56 272624   

Linhagens (L) 10 37,84 0,000 

 

10 1759663 0,004 

Ambientes (E) 3 13,05 0,006 

 

27 16362171 0,000 

L X E 30 1,98 0,000 

 

184 654460 0,000 

Resíduo 40 0,47 

  

377 161369 

 Total 87       923     

Média 
 

3,61 
   

1998 
 

CV (%)
3
 

 
18,89 

   
20,11 

 
AS

4
   0,99       0,79   

1 
Quadrado médio; 

2 
P-valor; 

3
Coeficiente de variação (%); 

4
Acurácia seletiva. 

Tabela 8. Resumo das análises de variância conjuntas para arquitetura de plantas (ARQ), 

tolerância ao acamamento (ACA) e reação a antracnose (ANT) de 11 linhagens de 

feijoeiro-comum com grãos pretos avaliadas em 28 ambientes 

Fonte de Variação GL 
ARQ   GL ACA   

GL 
ANT 

QM
1
 P

2
 

  
QM

1
 P

2
 

 
QM

1
 P

2
 

Blocos/Ambientes 16 9,50     14 1,54     3 6,07   

Linhagens (L) 10 142,76 0,000 

 

10 16,55 0,0000 

 

10 22,70 0,000 

Ambientes (E) 15 227,63 0,000 

 

13 9,13 0,0010 

 

2 10,13 0,056 

L X E 114 74,34 0,009 

 

95 1,51 0,0070 

 

20 5,18 0,013 

Resíduo 119 50,00 

  

100 0,92 

  

30 2,14 

 Total 351 504,22     307       65     

Média 
 

3,88 
   

3,93 
 

 
 

3,77 
 

CV (%)
3
 

 
16,69 

   
24,38 

   
38,80 

 
AS

4
   0,99       0,97       0,95   

1 
Quadrado médio; 

2 
P-valor; 

3
Coeficiente de variação (%); 

4
Acurácia seletiva. 

O desempenho das linhagens não foi coincidente nos diferentes ambientes, 

para todos os caracteres, devido a significância da interação genótipos x ambientes, o que 

dificulta a seleção de linhagens promissoras. É importante avaliar os genótipos no maior 

número possível de locais e anos, como relatado por Torga et al., (2013). Caracteres 

quantitativos como a produtividade de grãos costumam ser bastante influenciados pelas 
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diferenças genotípicas e pelos ambientes (Ramalho et al., 1993). A mesma interação 

significativa para produtividade de grãos foi verificada nos estudos de Barili (2015); 

Pereira et al., (2012) e Melo et al., (2012). Para reação à murcha-de-fusário e antracnose, 

essa interação pode ser devido também a presença de variabilidade de raças do patógeno 

indicando que um genótipo identificado como resistente em uma determinada região pode 

não apresentar a mesma resposta em outras regiões (Sala et al., 2006). 

Os CVs para produtividade de grãos (20,1%,), reação à murcha-de-fusário 

(18,9%), arquitetura de plantas (16,69%) e tolerância ao acamamento (24,38%) indicaram 

boa precisão experimental. Para reação a antracnose, o CV foi 38,80% indicando grande 

variação experimental, confirmando o observado nas análises individuais. A AS foi alta 

(0,70 ≤ AS ≤0,90) para produtividade e muita alta (AS ≥ 0,90) para os demais caracteres. 

Estes resultados foram semelhantes aos observados nas análises individuais (Tabelas 2, 3, 

4, 5 e 6). 

Para saber como está agrupada a variabilidade genética entre as linhagens 

detectada pelo teste de F, após a realização do teste de Scott Knott a 10% de significância, 

foi possível separar as médias em grupos homogêneos. Para reação à murcha-de-fusário, 

quatro linhagens de grão preto apresentaram ótima resistência, pois estiveram no primeiro 

grupo de médias, junto com as testemunhas BRS Esplendor e BRS Notável, que 

apresentam boa resistência à murcha-de-fusário (Tabela 9).  

 

Tabela 9. Médias de 11 linhagens de feijoeiro-comum, para reação a murcha-de-fusário 

(FUS), produtividade de grãos (PROD) (kg ha
-1

), arquitetura (ARQ), tolerância 

ao acamamento (ACA) e reação a antracnose (ANT).  

Linhagem FUS* PROD ARQ ACA ANT* 

CNFP 15867 1,75 a 2077 b 3,44 b 3,43 b 5,83 c 

CNFP 15870 2,00 a 2152 a 3,75 c 3,86 c 5,17 c 

CNFP 15869 2,00 a 1828 c 4,06 d 4,54 d 4,17 b 

BRS Esplendor 2,00 a 2144 a 3,38 b 3,29 b 1,00 a 

CNFP 15868 2,13 a 1977 b 3,78 c 4,14 c 4,00 b 

BRS Notável 2,63 a 2202 a 4,06 d 4,00 c 1,67 a 

CNFP 15871 3,00 b 2050 b 3,84 c 3,61 c 6,67 c 

Pérola 3,88 c 2045 b 5,59 e 5,61 e 5,83 c 

CNFC 15872 5,63 d 1796 c 3,53 b 3,75 c 2,17 a 

BRS Cometa 7,25 e 1850 c 4,25 d 4,39 d 1,83 a 

BRS Supremo 7,50 e 1857 c 3,03 a 2,64 a 3,17 a 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott a 10% de 

probabilidade. * notas de 1 a 9, sendo 1 o melhor fenótipo possível e 9 o pior. 
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Essas linhagens já foram consideradas resistentes, em estudo conduzido por 

Costa et al. (2007) no qual as linhagens foram avaliadas quanto a incidência de murcha-de-

fusário em casa de vegetação, utilizando o isolado FOP 46. 

A linhagem CNFC 15872, de grão carioca, considerada resistente por Costa et 

al.,  (2007), em estudos conduzidos em casa de vegetação, apresentou-se moderadamente 

suscetível à murcha-de-fusário quando avaliada em campo, possivelmente pela ocorrência 

de outras raças para quais esta linhagem não tem resistência. A resposta das linhagens 

CNFP 15867, CNFP 15869, CNFP 15868 deve-se possivelmente aos genitores do 

cruzamento de origem (FT Tarumã, e Xamego) que foram resistentes a quatro raças de 

FOP (raças identificadas por Ito et al., 1997) em estudo conduzido por Sala et al. (2005). 

Nesse estudo, 104 genótipos de feijoeiro-comum, do banco ativo de germoplasma do 

Instituto Agronômico de Campinas (BAG/IAC), foram avaliados em casa de vegetação 

para reação a quatro raças fisiológicas de FOP. As cultivares BRS Cometa e BRS Supremo 

confirmaram sua alta suscetibilidade à murcha-de-fusário, o que confirma forte pressão de 

seleção nos ensaios de campo e a eficiência de discriminação das linhagens/cultivares em 

relação à ocorrência dessa doença. 

A cultivar Pérola apresentou reação intermediária a murcha-de-fusário, o que 

condiz com o seu comportamento em áreas de produção. Entretanto, quando comparada as 

outras linhagens/cultivares apresentou o pior desempenho para arquitetura de plantas e 

tolerância ao acamamento (5,59 e 5,61, respectivamente). 

A produtividade de grãos variou de 1796 a 2202 kg ha
-1

 entre as linhagens,  

sendo a linhagem CNFP 15870 e as cultivares BRS Esplendor e BRS Notável foram as 

mais produtivas. Outras três linhagens (CNFP 15867, CNFP 15868 e CNFP 15871), 

apresentaram produtividades semelhantes a cultivar Pérola, que ainda hoje, é a mais 

cultivada no Brasil. As linhagens CNFP 15869 e CNFC 15872 tiveram produtividade de 

grãos semelhantes às testemunhas BRS Cometa e BRS Supremo, que são suscetíveis à 

murcha-de-fusário apresentando menor potencial produtivo. 

Considerando como eretas as linhagens com notas médias iguais ou melhores 

do que a média da cultivar BRS Cometa que possui porte de planta ereto com boa 

resistência ao acamamento, todas as linhagens/cultivares apresentaram arquitetura de 

planta melhores do que esta, o que favoreceu a maior tolerância ao acamamento. A 

linhagem com melhor arquitetura e tolerante ao acamamento foi a CNFP 15867, com 

comportamento mais próximo ao testemunha BRS Supremo. Os resultados confirmam o 
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exposto por Melo et al., (2005), de que as linhagens/cultivares do grupo preto apresentam 

melhor arquitetura de planta se comparadas ao grupo carioca. As cultivares BRS Esplendor 

e BRS Supremo já apresentaram boas respostas para tolerância ao acamamento em estudo 

conduzido por Pereira et al. (2012), no qual o objetivo era identificar genótipos com boa 

adaptabilidade e estabilidade para produtividade de grãos e outras características, entre elas 

tolerância ao acamamento e arquitetura de planta, em algumas regiões de cerrado com 

baixa altitude no Estado do Mato Grosso. 

A resistência à antracnose é importante, pois está entre as doenças que causam 

perdas de até 100% na produtividade. A cultivar BRS Esplendor apresentou alta resistência 

para antracnose (1,00), como já era esperado, de acordo Pereira et al., (2011). A linhagem 

CNFC 15872 (2,17) apresentou reação à antracnose semelhante às testemunhas BRS 

Esplendor, BRS Supremo, BRS Cometa e BRS Notável.  

Nenhuma das linhagens apresentou-se superior para todos os caracteres 

avaliados, mas foi possível observar que as linhagens CNFP 15870 e CNFP 15867 

apresentaram bons resultados para reação a murcha-de-fusário, produtividade de grãos, 

arquitetura de plantas, tolerância ao acamamento e não foram boas para reação à 

antracnose. A análise de adaptabilidade para produtividade de grãos pelo método de Nunes 

et al.,  (2005) identificou seis genótipos com parâmetro de adaptabilidade (Zi) superior a 3 

(Tabela 10): BRS Notável, CNFP 15870, BRS Esplendor, CNFP 15867, CNFP 15871 e 

Pérola.  

Tabela 10. Médias da produtividade de grãos(kg/ha) e parâmetros de adaptabilidade e 

estabilidade para as 11 linhagens de feijoeiro-comum com grãos pretos, 

avaliadas em 28 ambientes. 

Linhagens Grupo comercial Média
1
   Zij

2
 CVi

3
 

BRS Notável carioca 2202 a 3,49 16,80 

CNFP 15870 preto 2152 a 3,39 25,97 

BRS Esplendor preto 2144 a 3,38 21,44 

CNFP 15867 preto 2077 b 3,42 25,89 

CNFP 15871 preto 2050 b 3,03 37,54 

Pérola carioca 2045 b 3,01 35,21 

CNFP 15868 preto 1977 b 2,84 24,83 

BRS Supremo preto 1857 c 2,75 36,55 

BRS Cometa carioca 1850 c 2,66 42,22 

CNFP 15869 preto 1828 c 2,61 32,46 

CNFC 15872 carioca 1796 c 2,42 30,87 

Média Geral   1998    -  - 
1Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott a 10% de 

probabilidade; 2Zij: valor da variável padronizada (parâmetro de adaptabilidade); 3CVi coeficiente de variação 

da variável padronizada para cada linhagem (parâmetro de estabilidade). 
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De maneira geral, observou-se que as linhagens com as maiores médias 

apresentaram os maiores valores de Zi, indicando, assim, alta relação entre estas 

estimativas. Verificou-se, também diferenças na estabilidade das linhagens, medida pelo 

coeficiente de variação do (CVi). 

É importante identificar linhagens com altas médias e que sejam estáveis e 

adaptadas. De acordo com os valores de Zi, os genótipos mais adaptados foram BRS 

Notável (3,49), CNFP 15867 (3,42), CNFC 15870 (3,39), BRS Esplendor (3,38), CNFP 

15871 (3,03) e Pérola (3,01). Entre estas, os genótipos com maior estabilidade (menor 

coeficiente de variação (CVi)) foram BRS Notável (16,80), BRS Esplendor (21,44), CNFP 

15867(25,89) e CNFP 15870 (25,97).  

Para atenuar a interação dos genótipos por  ambientes, uma alternativa é o uso 

de cultivares com estabilidade fenotípica.  Nenhuma linhagem apresentou valores de CVi 

inferiores aos das testemunhas BRS Notável e BRS Esplendor. As linhagens CNFP 15870 

e CNFP 15867 apresentaram valores para CVi inferiores aos obtidos pelas testemunhas 

Pérola, BRS Supremo e BRS Cometa, o que é bom apesar da cultivar BRS Supremo em 

estudo conduzido por Melo et al. (2007) apresentar boa adaptabilidade e estabilidade de 

produção em ambientes desfavoráveis (resistente a estreses abióticos e bióticos) neste 

estudo, ela esteve entre as linhagens/cultivares com desempenhos inferiores à média, com 

valores de Zij inferiores e CVi superiores a de outros genótipos.  

Considerando a média, a adaptabilidade e estabilidade, as linhagens/cultivares 

que se destacaram para produtividade de grãos foram: BRS Notável, BRS Esplendor, 

CNFP 15867 e CNFP 15870, o que pode ser observado nas figuras 1 e 2. A cultivar BRS 

Notável teve produtividade de grãos acima da média em 24 dos 28 ambientes e a cultivar 

BRS Esplendor em 22 ambientes. Entre as linhagens, a CNFP 15867 produziu acima da 

média em 19 ambientes e a linhagem CNFP 15870 em 20 ambientes. 

A cultivar BRS Notável, de grãos carioca, demonstrou-se resistente à murcha-

de-fusário, à antracnose, com boa estabilidade de produção e alto potencial produtivo, 

confirmando o estudo conduzido por Pereira et al. (2012).  

Considerando a média para cada caráter, a adaptabilidade e estabilidade para 

produtividade de grãos, entre as linhagens com grãos pretos destacaram-se a CNFP 15870 

e CNFP 15867.  A linhagem 15867 apresentou bons resultados para reação à murcha-de-

fusário, produtividade de grãos, arquitetura de plantas, tolerância ao acamamento e a 
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linhagem CNFP 15870 apresentou bons resultados para reação à murcha-de-fusário, 

produtividade de grãos, porém, perde em arquitetura de plantas, tolerância ao acamamento 

e reação à antracnose. Nenhuma linhagem foi superior as cultivares BRS Esplendor e BRS 

notável, considerando todas as características, portanto estas cultivares ainda são boas 

opções para o plantio. 
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Figura 1. Representação gráfica da produtividade de grãos das cultivares (BRS Cometa, BRS Supremo, BRS 

Esplendor, Pérola, BRS Notável) e da linhagem (CNFP 15869), utilizando o método gráfico (Nunes et al., 

2005). O círculo interno representa a média do ambiente associado ao valor padronizado Z, nesse caso os 

eixos referem-se aos 28 ambientes. 
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Figura 2. Representação gráfica da produtividade de grãos das cultivares ação gráfica do desempenho das 

linhagens (CNFP 15871, CNFP15870, CNFP 15867, CNFP 15868 e CNFC 15872), utilizando o método 

gráfico (Nunes et al., 2005). O circulo interno representa a média do ambiente associado ao valor 

padronizado Z, nesse caso os eixos referem-se aos 28 ambientes. 
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3.4  CONCLUSÕES 

 

Existe variabilidade genética para reação à murcha-de-fusário, produtividade 

de grãos, arquitetura de plantas, tolerância ao acamamento e reação à antracnose em 

feijoeiro-comum entre as linhagens. A interação genótipos x ambientes é importante para 

esses cinco caracteres.  

As linhagens de grão preto CNFP 15870 e CNFP 15867 apresentam potencial 

para serem utilizadas em novos cruzamentos mas não superam a testemunha BRS 

Esplendor. 

As cultivares BRS Esplendor e BRS Notável ainda são boas opções para 

plantio em áreas com incidência de murcha-de-fusário, apresentando bom desempenho 

agronômico. 
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4. ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS E SELEÇÃO DE 

POPULAÇÕES E LINHAGENS DE FEIJOEIRO-COMUM COM GRÃOS 

PRETOS E RESISTENTES A MURCHA-DE-FUSÁRIO  

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi: selecionar populações segregantes e linhagens de 

feijoeiro-comum com grãos pretos resistentes à murcha-de-fusário, com alta produtividade 

e tamanho comercial de grãos; estimar parâmetros genéticos e fenotípicos para esses 

caracteres; verificar a existência de associação entre esses caracteres. Inicialmente, foram 

utilizadas oito linhagens com grãos pretos, selecionadas previamente por apresentar algum 

nível de resistência à murcha-de-fusário, para realização de cruzamentos em esquema de 

dialelo completo. As 28 populações obtidas foram avaliadas com duas testemunhas, sendo 

uma resistente e outra suscetível à murcha-de-fusário, em ensaios nas gerações F3 

(inverno/2012) e F4 (inverno/2013) e F5 (inverno/2014), em blocos casualizados com três 

repetições e parcelas constituídas de duas linhas de quatro metros, exceto a geração F5 na 

qual as parcelas foram constituídas de quatro linhas de quatro metros. Os ensaios foram 

conduzidos em Santo Antônio de Goiás (GO), em campo naturalmente infestado por 

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli sob irrigação por pivô central. Foram avaliadas a 

reação à murcha-de-fusário, produtividade e massa de 100 grãos. Com os dados obtidos 

foram realizadas análises de variância individuais e conjuntas para os três caracteres. 

Também foi realizada análise dialélica para a reação à murcha-de-fusário, segundo método 

de Griffing (1956). As médias foram agrupadas utilizando-se o teste de scott knot. A partir 

dos resultados obtidos, foram selecionadas duas populações superiores, das quais foram 

obtidas 116 linhagens. Foi instalado um ensaio com as 116 linhagens, sendo 58 de cada 

população, e cinco testemunhas, em delineamento látice triplo 11x11, com parcelas de 

duas linhas de três metros, na safra de inverno/2015, em Santo Antônio de Goiás, em 

campo naturalmente infectado por Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli sob irrigação por 

pivô central. Os caracteres avaliados foram reação à murcha-de-fusário, produtividade de 

grãos e massa de 100 grãos. A partir desses dados foram realizadas análises de variância e 

foram obtidos parâmetros genéticos, como herdabilidade e ganho esperado com a seleção 

para cada caráter e simultaneamente coeficientes de correlação fenotípica e genéticos para 

os caracteres avaliados. Com relação a avaliação das populações segregantes, detectou-se 

variabilidade genética para os três caracteres. A análise dialélica para reação à murcha-de-

fusário das populações mostrou diferença entre as capacidades de combinações gerais 

(CGC) e específicas (CEC) dos genitores. A resistência a murcha-de-fusário foi explicada 

pelos efeitos aditivos e não-aditivos. Considerando a inversão na escala de notas na qual 9 

equivale ao melhor genótipo e 1 ao mais suscetível, a linhagem CNFP 15867 apresentou 

estimativa positiva de CGC, sendo indicada para realização de novos cruzamentos. 

Considerando em conjunto, a média das populações para todos os caracteres e a análise 

dialélica para reação à murcha-de-fusário, foram selecionadas as populações BRS 

Esplendor x BRS Expedito e BRS Expedito x CNFP 15867. Considerando as linhagens 

obtidas dessas duas populações, as estimativas de herdabilidade, variância genética e 

ganho esperado com a seleção foram elevadas para os três caracteres, indicando boa
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possibilidade de sucesso com a seleção. Considerando a seleção simultânea, foi possível 

obter ganhos para os três caracteres, com destaque para a reação à murcha-de-fusário 

(31%). Foram identificadas oito linhagens que reúnem bom tamanho de grão, resistência a 

murcha-de-fusário e alta produtividade. Foi identificada correlação genética importante 

entre murcha-de-fusário e produtividade de grãos, portanto linhagens resistentes à murcha-

de-fusário são mais produtivas. As demais estimativas de correção indicam a possibilidade 

de associação de resistência a murcha-de-fusário, alta produtividade e maior tamanho de 

grãos. 

 

 Palavras-chave: tamanho comercial de grãos, produção, análise dialélica, feijão com grãos 

pretos, correlação genética. 

 

ABSTRACT 

 

GENETIC PARAMETERS ESTIMATIONS AND POPULATIONS SEGREGATING 

SELECTION OF BEAN-COMMON LINES WITH GRAIN BLACK AND RESISTANT 

TO WILT FUSARIUM 

 

The objective of this study was: select segregating populations and common 

bean lines with black beans resistant to fusarium wilt, with high grain yield and 

commercial grain size; estimate genetic and phenotypic parameters for these characters; 

check for association between these traits. Initially, eight lines were used with black beans, 

previously selected to present some level of resistance to fusarium wilt, to perform 

complete diallel scheme at intersections. The 28 populations obtained were evaluated with 

two witnesses, one resistant and one susceptible to fusarium wilt in trials in generations F3 

(winter / 2012) and F4 (Winter / 2013) and F5 (Winter / 2014), blocks randomized with 

three replications and plots consisting of two lines of four meters, except the generation F5 

in which the plots were four rows of four meters. The tests were conducted in Santo 

Antônio de Goiás (GO), field naturally infested with Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli 

under irrigation by center pivot. The reaction to wilt fusarium, productivity and weight of 

100 grains were evaluated. With the data were carried out individual and joint analysis of 

variance for the three characters. It was also held diallel analysis for the reaction to wilt 

fusarium, second method of Griffing (1956). Means were grouped using the Scott knot test. 

From the results obtained, two upper populations, which were obtained 116 strains were 

selected. a test with the 116 lines was installed, 58 of each population, and five witnesses 

in triple lattice design 11x11, with portions of two lines of three meters in the winter crop / 

2015 in Santo Antônio de Goiás, field course infected by Fusarium oxysporum f. sp. 

phaseoli under irrigation by center pivot. The evaluated traits were reaction to fusarium 

wilt, grain yield and weight of 100 grains. From these data variance analyzes were 

performed and were obtained genetic parameters such as heritability and expected gain 

with selection for each character and both phenotypic and genetic correlation coefficients 

for traits. Regarding the evaluation of segregating populations was detected genetic 

variability for the three characters. The diallel analysis for reaction to wilt fusarium 

populations showed differences between the capabilities of general combinations (CGC) 

and specific (CEC) of the parents. The resistance to fusarium wilt was explained by 

additive effects and non-additive. Considering the reversal in the rating scale in which 9 is 

equivalent to the best genotype 1 and the more susceptible the CNFP 15867 strain showed 

positive estimate of CGC, is indicated for the realization of new crossings. Considering 
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together, the average population for all characters and diallel analysis for reaction to 

Fusarium wilt, populations BRS Esplendor x BRS Expedito and BRS Expedito x CNFP 

15867. Considering the lines obtained from these two populations were selected, the 

estimates of heritability, genetic variance and gain expected selection were high for the 

three characters, indicating good chance of successful selection. Considering the 

simultaneous selection, it was possible to obtain gains for the three characters, especially 

the reaction to Fusarium wilt (31%). Were identified 8 strains, hat gather good grain size, 

resistance to fusarium wilt and high productivity. It was identified important genetic 

correlation between wilt fusarium and grain yield, so resistant strains wilt fusarium are 

more productive. The other correction estimates indicate the possibility of association of 

resistance to fusarium wilt, high productivity and higher grain size. 

 

Keywords: commercial grain size, production, diallel analysis, beans and black beans, 

genetic correlation. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A murcha-de-fusário encontra-se disseminada praticamente em todo o território 

nacional, principalmente em regiões de cultivo sob pivô central, devido aos cultivos 

consecutivos na mesma área, o que dificulta a utilização do controle com práticas culturais. 

O objetivo comum às instituições envolvidas no melhoramento de feijoeiro-

comum tem sido aumentar a produtividade agregando mais características desejáveis. Nos 

programas de melhoramento para resistência a doenças, é necessário conhecer a 

variabilidade do patógeno, identificar fontes de resistência e obter populações segregantes. 

A resistência genética é um importante componente dentro do manejo integrado, por ser 

uma tecnologia de baixo custo, grande eficiência e de fácil adoção pelos agricultores, além 

de reduzir a poluição do meio ambiente, pela redução do uso de defensivos agrícolas.  

Com a necessidade de obter populações segregantes de forma eficiente, o uso 

de cruzamentos dialélicos mostra-se adequado, pois permite selecionar os genitores com 

base nos seus valores genéticos (Ramalho et al, 2005). Os cruzamentos dialélicos 

possibilitam a recombinação da variabilidade genética existente para produzir cultivares 

superiores. Um dos métodos de análise dos cruzamentos dialélicos é o apresentado por 

Griffing (1956), pelo qual são estimados os efeitos da capacidade geral e especifica de 

combinação (Ramalho et al., 2005). Esse tipo de análise tem sido utilizada para vários 

caracteres em feijoeiro-comum, como produtividade de grãos (Pereira et al., 2006), 

escurecimento do grão (Silva, 2012) e reação ao mofo branco (Ferreira, 2014), entre 

outros.  
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Também é fundamental conhecer a variabilidade genética e os parâmetros 

genéticos como herdabilidade e ganho esperado com a seleção, para a escolha da melhor 

estratégia de melhoramento. Esses tipos de parâmetros também são estimados em feijoeiro-

comum para vários caracteres como produtividade de grãos e tipo de grãos (Torga et al., 

2010). Entretanto, para reação à murcha-de-fusário, existem poucos relatos sobre o tipo de 

controle genético e de estimação de parâmetros genéticos (Wendland et al., 2012; Moller et 

al., 2011; Cândida et al., 2009). Estudo conduzido por Cândida et al., (2009) obteve altas 

estimativas de herdabilidade, confirmando a possibilidade de obtenção de ganhos genéticos 

mediante a seleção fenotípica de indivíduos resistentes à murcha-de-fusário em gerações 

segregantes.  

Além da resistência a murcha-de-fusário, outros caracteres são importantes 

para obtenção de novas cultivares, com destaque para a produtividade de grãos (Batista, 

2015) e massa de 100 grãos (Alvares, 2015) que são essenciais para aceitação de novas 

cultivares na cadeia produtiva do feijoeiro-comum. 

Assim, os objetivos do presente trabalho foram selecionar populações 

segregantes e linhagens de feijoeiro-comum com grãos pretos, que associem resistência à 

murcha-de-fusário, alta produtividade de grãos e massa de 100 grãos com padrão 

comercial; estimar parâmetros genéticos e fenotípicos para esses caracteres; verificar a 

existência de associação entre esses caracteres. 

 

4.2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Seleção de populações segregantes e análise dialélica 

 

O material genético avaliado foi obtido a partir de cruzamentos em esquema de 

dialelo completo sem recíprocos, segundo metodologia proposta por Griffing (1956), 

usando o método IV. Foram cruzadas oito linhagens/cultivares de feijoeiro-comum com 

grãos pretos e com diferentes níveis de resistência à murcha-de-fusário. Os genitores 

utilizados foram: BRS Esplendor (Costa et al., 2011), BRS Campeiro (Carneiro et al., 

2004), BRS Expedito (Antunes et al., 2007), BRS Supremo (Costa et al., 2006) e as 

linhagens pré-comerciais: CNFP 15869, CNFP 15867, CNFP 15870 e CNFP 15871 (Rava 

et al., 1996). Esses genitores diferem, além do nível de resistência a murcha-de-fusário, em 
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outros caracteres de importância agronômica, como potencial produtivo e tamanho de grão, 

além dos cruzamentos de origem. 

Os cruzamentos foram realizados em Santo Antônio de Goiás-GO, em telados, 

assim como o avanço da geração F1. O avanço da geração F2 foi realizada em campo, em 

área livre do patógeno. A partir daí, avaliaram-se as gerações F3, F4 e F5, também em Santo 

Antônio de Goiás, nas safras do inverno/2012 (F3), inverno/2013 (F4) e inverno/2014 (F5),  

com semeadura em junho, sob irrigação por aspersão com pivô central. A área utilizada 

para semeadura é naturalmente infestada pelo patógeno, já utilizada para avaliação da 

reação de linhagens/cultivares de feijoeiro-comum à murcha-de-fusário em outros estudos 

(Pereira et al., 2014; Costa et al., 2011; Moller et al., 2011). Segundo Moller et al.  (2011), 

nesta área foi observada a ocorrência de variabilidade de raças do patógeno Fusarium 

oxysporum f. sp. phaseoli (FOP), usando 14 cultivares diferenciadoras, sendo identificadas 

três raças diferentes de FOP. 

Os ensaios foram compostos pelas 28 populações obtidas nos cruzamentos e 

duas testemunhas: BRS Supremo, suscetível a murcha-de-fusário; e BRS Esplendor, 

resistente a murcha-de-fusário e padrão para caracteres agronômicos. Os ensaios da 

geração F3 e F4 (safras de inverno/2012 e 2013) foram instalados em blocos casualizados 

com três repetições e parcelas constituídas de duas linhas de 4 metros de comprimento, 

com espaçamento de 0,45 metros. O ensaio da geração F5 (safra de inverno/2014) foi 

instalado em blocos casualizados com três repetições e parcelas constituídas de quatro 

linhas de 4 metros de comprimento. Espera-se alto grau de homozigose das populações na 

geração F5, portanto foram colhidas 20 plantas individuais nas linhas laterais em cada uma 

das parcelas para posterior obtenção de linhagens das populações selecionadas.. 

Foram avaliadas a reação a murcha-de-fusário, produtividade e massa de 100 

grãos. A reação à murcha-de-fusário foi avaliada com base na ocorrência natural da doença 

em campo, utilizando uma escala de notas proposta pelo Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) e descrita por Schoonhoven & Pastor-Corrales (1987), cujos 

valores variam de 1 a 9. A avaliação da reação à murcha-de-fusário foi feita por dois 

avaliadores Para avaliação da produtividade de grãos, em kg ha
-1

, na geração F5 foram 

colhidas as duas linhas centrais de cada uma das parcelas, e nas gerações F3 e F4 a parcela 

total (duas linhas). O tamanho de grãos foi determinado a partir de uma amostra de 100 

grãos, obtida a partir da área útil.  
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4.2.2 Análises genéticas e estatísticas 

 

Após a obtenção dos dados foram realizadas análises de variância para cada 

caráter avaliado, em cada um dos experimentos, como proposto por Zimmermann, (2014): 

                   ̅   

Em que: 

   = valor observado no tratamento i bloco j; 

µ= efeito fixo da média geral do experimento; 

  = efeito aleatório do j-ésimo bloco; 

  = efeito fixo do i-ésimo genótipo; 

 ̅  = efeito aleatório do erro experimental associado a     observação. 

 

Também foram realizadas análises de variância conjuntas segundo modelo 

proposto por Ramalho et al. (2005), após o teste de homogeneidade da variâncias usando a 

razão entre o maior quadrado médio residual e o menor quadrado médio residual. Valores 

acima de 7 para essa relação apresentam variâncias não homogêneas. Quando isso ocorreu, 

foi realizado ajuste nos graus de liberdade (Pimentel-Gomes, 2000 e Cochran, 1954).  

                   ( )    (  )      ̅( )   

Em que:  

    = é a observação do genótipo i no bloco j dentro do ambiente l. 

µ= efeito fixo da média geral do experimento. 

   = efeito fixo do genótipo i. 

   = efeito fixo do ambiente l.  

 ( ) = efeito aleatório do bloco j dentro do ambiente l. 

(  )  = efeito da interação dos genótipos i e ambientes l. 

 ̅( )  = efeito aleatório do erro experimental médio. 

 

A acurácia seletiva (AS) foi determinada para avaliar a informatividade dos 

experimentos, como proposto por Rezende & Duarte (2007). Também foi estimada a 

contribuição de cada fonte de variação para a variação total na análise conjunta, utilizando-

se a estimativa do coeficiente de determinação (R
2
) para cada um dos caracteres, inclusive 

para a análise dialélica em conformidade com Ramalho et al. (1998), por meio da 

expressão:  
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Em que:  

SQi = soma de quadrados da fonte de variação i; 

SQt é a soma de quadrados total. 

 

Procedeu-se a comparação dos contrastes entre médias pelo teste de Scott-

Knott (1974), a 10% de probabilidade, para diminuir a probabilidade de ausência de 

discriminação entre tratamentos devido o erro tipo II. De acordo Zimmerman (2004), este 

nível de significância é usado quando espera-se pequenas diferenças entre os tratamentos. 

Para reação à murcha-de-fusário realizou-se uma análise dialélica, após 

inversão na escala de notas na qual 9 equivale ao melhor genótipo e 1 ao mais suscetível,  

utilizando-se o método IV proposto por Griffing (1956), segundo o modelo descrito por 

Cruz et al.,  (2012): 

                      ̅   

Em que:  

µ = efeito fixo da média geral do experimento. 

  = efeito fixo da capacidade geral de combinação do genitor m. 

  = efeito fixo da capacidade geral de combinação do genitor n. 

   = efeito fixo da capacidade específica de combinação entre os genitores me n. 

 ̅     efeito aleatório da média dos erros experimentais contidos em    . 

 

Posteriormente foi realizada a análise dialélica conjunta para reação à murcha-

de-fusário, considerando as gerações F3, F4 e F5, segundo o modelo: 

                         (  )    (  )    (  )     ̅    

 

Em que: 

µ = efeito fixo da média geral do experimento. 

  = efeito fixo da capacidade geral de combinação do genitor m. 

  = efeito fixo da capacidade geral de combinação do genitor n. 

   = efeito fixo da capacidade específica de combinação entre os genitores m e n. 

  = efeito do ambiente l. 
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(  )     (  )  = efeito da interação entre a capacidade geral de combinação dos pais m e 

n, respectivamente, com os ambientes l. 

(  )   = efeito da interação da capacidade específica de combinação entre m e n com os l 

ambientes. 

 ̅      média dos erros experimentais contidos em     . 

 

Foram estimados os efeitos de capacidade geral de combinação (CGC) e 

capacidade específica de combinação (CEC) e as variâncias dos efeitos e dos contrastes 

entre os efeitos da CGC e CEC quando estes foram significativos, segundo metodologia 

proposta por Cruz et al., (2012): 

  (  )   
   

 (   )
   ;  

  (   )   
   

   
   ; 

  (     )  
 

   
   ; 

   (       )  
 (   )

   
    , para m ≠ k e n ≠ k; 

  (       )  
 (   )

   
  , para m ≠ k, l e n ≠ k, l; 

Em que: 

  = quadrado médio do resíduo; 

  (  )= variância da capacidade geral de combinação (CGC) dos genitores; 

   (   )= variância da capacidade específica (CEC) de combinação entre os genitores m e 

n; 

  (     )= variância do contraste da CGC entre genitores; 

   (       )= variância do contraste da CEC entre dois cruzamentos, com um genitor 

em comum; 

  (       )= variância do contraste da CEC entre dois cruzamentos, sem genitores 

comuns; 

 

4.2.3 Estimação de parâmetros genéticos e seleção de linhagens 

 

4.2.4  Obtenção e avaliação de linhagens 

 



66 
 

 

A partir dos resultados de desempenho das populações segregantes, foram 

selecionadas duas populações que apresentaram resistência à murcha-de-fusário, alta 

produtividade de grãos e tamanho de grãos comercial.  

Na safra das águas/2014 foi feita a multiplicação de sementes das linhagens 

(geração F5:6) das duas populações segregantes.  A partir daí, foram escolhidas 

aleatoriamente 58 linhagens de cada uma das populações, totalizando 116 linhagens, que 

foram avaliadas, juntamente com cinco testemunhas, sendo duas suscetíveis (BRS 

Supremo e BRS Esteio) e três resistentes (BRS Esplendor, BRS FP403 e BRS Expedito) à 

murcha-de-fusário. A avaliação das linhagens foi realizada na safra de inverno/2015, em 

delineamento látice triplo 11x11, com parcelas constituídas de duas linhas de 3 metros de 

comprimento, com espaçamento de 0,45 metros, também em Santo Antônio de Goiás – 

GO, em área infectada naturalmente.  

 

4.2.5 Análises genéticas e estatísticas e estimação de parâmetros genéticos 

 

Procedeu-se a análise de variância individual para cada caráter, conforme 

modelo descrito a seguir. 

 

    ( )              ( )           ( ) 

Em que: 

    ( )= valor observado no tratamento i bloco j 

µ= efeito fixo da média geral do experimento 

  = efeito da repetição j 

  ( )= efeito do bloco l dentro da repetição j 

  = efeito do tratamento i 

    ( )= efeito do erro experimental associado a     ( ) observação. 

 

A partir das esperanças matemáticas dos quadrados médios, obtidas de acordo 

com recomendações de Vencovsky & Barriga (1992) (Tabela 9), foram estimados os 

componentes de variância e alguns parâmetros genéticos e fenotípicos. 
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Tabela 1. Esquema das análises de variância com as respectivas esperanças dos quadrados 

médios E(QM). 

Fontes de Variação QM E(QM) 

Linhagens Q1p    
      

 
 

   Linhagens da população 1 Q1p    
      

 
 

   Linhagens da população 2 Q1p    
      

  

Erro efetivo Q2s   
  

r= número de repetições;    
 

= variância do erro;    
 

= variância genética entre famílias da população p. 

 

a) Variância fenotípica entre todas as linhagens e entre as linhagens de cada 

uma das populações( ̂ 
 ). 

 ̂  
  

   

 
 

 

b) Variância genética entre todas as linhagens e entre as linhagens de cada uma 

das populações ( ̂ 
 ). 

 ̂  
  

      

 
 

 

c) Herdabilidade com base na média de todas linhagens e das linhagens de 

cada população, por meio da expressão. 

 

 ̂ 
   

 ̂   
 

 ̂  
        

  

d) Ganho esperado com a seleção (GS) utilizando a intensidade de seleção de 

20%, com base na média das linhagens de todas populações e das linhagens de cada 

população, por meio da expressão.  

 

 

  ( )  
(     )

  
*100 

em que:  

GS (%): é ganho esperado com a seleção, em porcentagem das populações;  
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DS: diferencial de seleção, ou seja, a diferença entre a média das linhagens 

selecionadas e a média geral do experimento; 

h
2
: herdabilidade do caráter; 

X0: média inicial. 

Também foi estimado ganho com a seleção simultânea. Considerando como 

padrão de seleção linhagens com reação à murcha-de-fusário inferior a 2,0, produtividade 

de grãos acima de 2303 kg ha 
-1

 e massa de 100 grãos acima de 22,6 g. 

O erro associado às estimativas de herdabilidade média das linhagens foi 

obtido por meio do seguinte estimador, determinado por Vello & Vencovsky (1974): 

 

 (  )  [
 

    
 

 

    
]
   

(      ) 

 

em que: 

n1 = c − 1 (grau de liberdade dos tratamentos) 

n2 = (r − 1)(c − 1) (grau de liberdade do erro) 

 

A acurácia seletiva (AS) foi determinada para avaliar a capacidade de 

discriminação e a informatividade de cada experimento, como proposto por Rezende & 

Duarte (2007): 

0,5

1
1AS 










cF
, para Fc  1; e AS = 0, para Fc< 1 

Em que: 

Fc: é o valor do teste F. 

Também foram estimadas correlações de Pearson conforme procedimento 

relatado por Vencovsky & Barriga (1992), entre reação à murcha-de-fusário, produtividade 

e massa de 100 grãos, considerando as médias das linhagens;  

 

Correlação fenotípica:   (   )  
    (   )

  ( )      ( )
 

 

Correlação genética:   (   )  
    (   )

  ( )     ( )
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Para avaliar a magnitude das correlações obtidas, optou-se pela classificação 

proposta por Shimakura & Ribeiro Junior (2006) com as seguintes classes: 0,0 a 0,19 – 

muito fraca; de 0,20 a 0,39 – fraca; de 0,40 a 0,69 – moderada; de 0,70 a 0,89 – forte; e de 

0,90 a 1,00 – muito forte.  

As análises foram processadas com o auxílio do aplicativo computacional 

GENES (Cruz, 2013). 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 SELEÇÃO DE POPULAÇÕES SEGREGANTES DE FEIJOEIRO-COMUM 

RESISTENTES À MURCHA-DE-FUSÁRIO, COM ALTA PRODUTIVIDADE E 

TAMANHO DE GRÃOS 

 

4.3.1.1 Murcha-de-fusário 

A análise conjunta para reação à murcha-de-fusário apresentou CV (24,4%) 

adequado, sendo a precisão experimental considerada boa e confirmada pela alta AS (0,94) 

(Tabela 2). Considerando cada geração para reação à murcha-de-fusário os coeficientes de 

variação experimental (CV) variaram de 20,3 a 29,4% (Tabela 3), com indicação de média 

precisão experimental, considerando-se que a avaliação da doença foi realizada em campo. 

Resultados semelhantes foram encontrados na literatura para esse caráter (Pereira et al., 

2011; 2008; Cândida et al. 2009).  

A estimativa de acurácia seletiva (AS) foi considerada alta (0,70 ≤ AS <0,90) 

nas gerações F3 e F4 e moderada (0,50≤AS <0,70) na geração F5, indicando boa 

informatividade dos experimentos.  

Houve diferenças significativas para reação à murcha-de-fusário nas três 

gerações, indicando que existe variabilidade genética entre os tratamentos avaliados.  Com 

relação aos desdobramentos dos tratamentos, entre as testemunhas houve diferenças 

significativas nos três anos de avaliação, o que era esperado pelo grande contraste entre 

uma testemunha altamente suscetível à murcha-de-fusário (BRS Supremo) e outra 

altamente resistente (BRS Esplendor). 
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Tabela 2.  Resumo da análise dialélica conjunta para reação à murcha-de-fusário nas safras 

de inverno/2012 (F3), inverno/2013 (F4) e inverno/2014 (F5), avaliada em 

populações segregantes de feijoeiro-comum com grãos pretos, em Santo 

Antônio de Goiás-GO. 

Fonte de variação GL SQ QM F P-valor R
2
 

Blocos/ambientes 6 4,04 1,01 

   Tratamentos (Trat) 29 151,81 5,23 8,30 0,000 0,47 

    Populações (P) 27 48,32 1,79 2,84 0,000 0,15 

      CGC 7 23,24 3,32 5,26 0,000 0,07 

      CEC 20 25,07 1,25 1,99 0,010 0,08 

    Testemunhas (T) 1 68,06 68,06 107,85 0,000 0,21 

     P vs T 1 35,44 35,44 56,16 0,000 0,11 

Anos/Gerações (AG) 2 12,87 6,43 10,19 0,000 0,04 

Trat x AG 58 44,69 0,77 1,22 0,164 0,14 

    P xs  AG 54 41,28 0,76 1,21 0,178 0,13 

      CGC x AG 14 21,47 1,53 2,43 0,004 0,07 

      CEC x AG 40 19,88 0,50 0,79 0,812 0,06 

    T x  AG 2 2,11 1,06 1,67 0,191 0,01 

    (P vs T) x AG 2 1,30 0,65 1,03 0,359 0,00 

Resíduo 174 109,80 0,63 

   Total 269           

Média  

  

3,26 

   CV (%)
1
 

  

24,40 

   AS
2
     0,94       

1
Coeficiente de variação (%);

2
Acurácia Seletiva; R

2
: Coeficiente de determinação. 

Já entre as populações, somente houve efeito significativo na geração F4, 

indicando maior variabilidade genética entre as populações nesta geração. Isto pode ser 

devido às mudanças no efeito de dominância, o que acarretou expressão diferencial de 

genes nas diferentes gerações ou a condições ambientais mais favoráveis a discriminação 

das populações. 

As médias de reação à murcha-de-fusário foram decrescendo com o avanço das 

gerações/anos, variando de 3,51 (F3) a 2,98 (F5), indicando que o nível de resistência das 

populações foi aumentando com o avanço das gerações, o que pode ser explicado pelo 

aumento da homozigose, o que reduz o efeito de dominância e pelo efeito da seleção 

natural dentro de cada população. Isso também pode ser devido ao efeito de anos, pois o 

efeito de geração e ano estão confundidos. No entanto, como a média das testemunhas 

diminuiu com o avanço das gerações/anos acredita-se que essas estimativas sejam 

resultantes, predominantemente, dos efeitos da seleção natural e da diminuição do efeito de 

dominância, devido ao aumento da homozigose. Como as médias das populações 
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reduziram com o aumento da homozigose (de F3 a F5), existem fortes indícios que o alelo 

dominante na reação a murcha de fusário é aquele que condiciona a suscetibilidade ao 

patógeno.  

 

Tabela 3. Resumo das análises de variância individuais e dialélica para reação à murcha-

de-fusário nas safras de inverno/2012 (F3), inverno/2013 (F4) e inverno/2014 

(F5), avaliada em populações segregantes de feijoeiro-comum com grãos 

pretos, em Santo Antônio de Goiás – GO. 

    F
3
   F

4
   F

5
 

Fonte de Variação GL QM P 

 

QM P 

 

QM P 

Blocos 2 0,31 

  

0,68 

  

1,11 

 Tratamentos 29 2,09 0,000 

 

3,27 0,000 

 

1,42 0,023 

    Populações (P) 27 0,71 0,138 

 

1,91 0,000 

 

0,69 0,604 

      CGC 7 0,92 0,101 

 

4,58 0,000 

 

0,89 0,341 

      CEC 20 0,64 0,241 

 

0,98 0,090 

 

0,63 0,682 

    Testemunhas (T) 1 32,67 0,000 

 

24,00 0,000 

 

13,50 0,000 

     P vs T 1 8,58 0,000 

 

19,07 0,000 

 

9,09 0,001 

Resíduo  58 0,51 

  

0,62 

  

0,77 

 Total 89                 

Média das populações 

 

3,51 

  

3,28 

  

2,98 

 Média da testemunha suscetível  7,00   7,00   5,67  

Média da testemunha resistente  2,33   3,00   2,67  

CV (%)
2
 

 

20,27 

  

24,03 

  

29,40 

 AS
3
   0,87     0,90     0,68   

1
P-valor; 

2
Coeficiente de variação (%);

3
Acurácia Seletiva. 

 

Considerando a análise conjunta houve diferença significativa entre os 

tratamentos, entre populações e entre testemunhas, confirmando a existência de 

variabilidade genética entre as testemunhas e entre as populações, o que possibilita a 

seleção das mais resistentes. Também houve diferença significativa entre os anos/gerações 

(AG), indicando que os AG influenciaram nas médias. Esse efeito pode ser explicado pelas 

diferenças ambientais entre os três anos e/ou também pelo aumento do nível de resistência 

das populações, pelo efeito da seleção natural, como comentado anteriormente. A 

decomposição da interação tratamentos com anos/gerações (Trat x AG) em populações x 

anos/gerações (P vs AG) e testemunhas x anos/gerações (T vs AG) não mostrou interações 

significativas, o que indica que as melhores populações e as melhores testemunhas foram 

as mesmas, independente dos AG. No caso das testemunhas, esse efeito (AG) é devido 

exclusivamente ao fator anos, visto que são linhagens, nas quais não existe o efeito de 

gerações. Sendo assim, a inexistência de interação é indicativo de que a área utilizada é 



72 
 

 

bastante homogênea quanto a distribuição de inóculo, possivelmente com a  ocorrência das 

mesmas raças de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli nos três anos de avaliação. 

Ao analisar a importância de cada fonte de variação e observando-se os efeitos 

mais importantes, observa-se que 47 % da variação total foi devida a variabilidade genética 

entre os tratamentos, o que confirma a grande importância dos efeitos genéticos. Já o efeito 

de anos /gerações apresentou pequena importância (4%).  

Houve significância da CGC e da CEC, o que indica que os efeitos aditivos e 

não-aditivos, atuam no controle do caráter. O coeficiente de determinação estimado para 

CEC é cerca de 1% maior do que CGC, o que indica predominância de ação gênica não 

aditiva no controle do caráter, embora os efeitos aditivos também estejam presentes. A 

CGC representou 7% contra 8% da CEC de importância para fonte de variação total. De 

acordo com Cruz et al, (2012) em materiais submetidos a seleção prévia, como é o casso 

desses genitores o diferencial para efeitos aditivos pode ser reduzido, e a importância dos 

efeitos não aditivos, pode aumentar. 

A CGC depende da variância aditiva, e esta influencia na diversidade genética 

das linhagens. Altos valores de gi (positivo ou negativo) indicam genótipos melhores ou 

piores do que o comportamento médio dos cruzamentos (Ramalho et al. 1993).  

Somente duas linhagens apresentaram gis diferentes de zero (CNFP 15867 e 

BRS Campeiro), com base na análise conjunta (Tabela 4). A linhagem CNFP 15867 

apresentou estimativa de gi positiva e diferente de zero (0,39).  

Tabela 4. Estimativa da capacidade geral de combinação (gi) das linhagens para reação à 

murcha-de-fusário nas safras de inverno/2012 (F3), inverno/2013 (F4), 

inverno/2014 (F5) e na média, em Santo Antônio de Goiás – GO. 

Linhagem 

Gi 

Média F3 F4 F5 

CNFP 15867 0,39* 0,39 0,35* 0,43 

CNFP 15868 0,17 0,28         0,18 0,04 

BRS Expedito 0,15 -0,11 0,46* 0,10 

CNFP 15869 0,02 -0,06 0,35* -0,24 

BRS Esplendor  -0,04 0,06         -0,10 -0,07 

CNFP 15870 -0,09 -0,11          0,13 -0,29 

CNFP 15871 -0,15 -0,22 -0,26* 0,04 

BRS Campeiro -0,44* -0,22 -1,10* -0,01 

δ² (gi) 0,24 - 0,24 - 

δ² (gi - gj) 0,36 - 0,36 - 

δ² (gi), desvio-padrão associado aos efeitos de CGC; δ² (gi - gj), desvio-padrão associado aos contrastes entre 

genitores. 
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Espera-se que as populações segregantes em que essa linhagem foi um dos 

genitores apresentem boa reação à murcha-de-fusário (Ramalho et al., 1993). Essa 

linhagem também teve gi positivo e diferente de zero na geração F4. As populações BRS 

Expedito x CNFP 15867, CNFP 15870 x CNFP 15867, BRS Campeiro x CNFP 15867 e 

BRS Esplendor x CNFP 15867 nas quais o genitor CNFP 15867 esteve presente 

apresentaram boa reação à murcha-de-fusário confirmando as expectativas. 

A linhagem BRS Campeiro apresentou estimativa de gi negativa e diferente de 

zero (-0,44). Sendo assim, este genitor contribuiu para um desempenho inferior para reação 

à murcha-de-fusário. A cultivar BRS Campeiro também apresentou gi diferente de zero na 

geração F4. As populações BRS Campeiro x BRS Expedito, BRS Campeiro x CNFP 

15871, BRS Campeiro x CNFP 15870, BRS Campeiro x CNFP 15868 e BRS Esplendor x 

BRS Campeiro, em que esse genitor esteve presente apresentaram as piores reações à 

murcha-de-fusário. Estes resultados estão de acordo com o estudo de Cruz (1983) no qual 

defende que o comportamento de um genitor numa combinação hibrida é determinado 

indiretamente pela capacidade combinatória geral, uma vez que existe alto grau de 

correlação entre essas características. Além dessas linhagens, outras apresentaram gi 

significativo apenas na geração F4, como BRS Expedito (0,46), CNFP 15869 (0,35) e 

CNFP 15871 (-0,26).  

Quanto à CEC, as estimativas com altos valores de sij (positivo ou negativo) 

indicam combinações específicas melhores ou piores que o esperado, baseando-se na CGC 

dos genitores (Ramalho et al., 1993). As populações que apresentam estimativas da CEC 

(sij) iguais a zero indicam que essas exibem reação à murcha-de-fusário previsto pela CGC, 

ao passo que estimativas não nulas indicam que o comportamento de um cruzamento 

particular é melhor ou pior do que o esperado com base na CGC (Ramalho et al. 1993). 

Somente duas populações apresentaram sij diferentes de zero (CNFP 15869 x CNFP 15868 

e BRS Esplendor x BRS Campeiro) com base na análise conjunta (Tabela 5). 

 As populações CNFP 15869 x CNFP 15868 (-0,58) e BRS Esplendor x BRS 

Campeiro (-0,58) apresentaram sij diferente de zero e negativo o que indica que esses dois 

cruzamentos foram relativamente piores do que o esperado, com base na CGC. 

Considerando as estimativas de CEC, nenhuma população apresentou 

desempenho superior ao esperado pela estimativa da CGC, com base na análise conjunta. 

Considerando apenas a geração F4, BRS Campeiro x CNFP 15867 (0,90), CNFP 15870 x 

CNFP 15868 (0,52), CNFP 15867 x CNFP 15868 (0,63), BRS Campeiro x CNFP 15869 
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(0,90), BRS Esplendor x CNFP 15868 (0,74) e BRS Esplendor x BRS Expedito (0,80) 

apresentaram sij positivos e diferentes de zero, mostrando desempenho superior ao 

esperado pela CGC. 

 

Tabela 5. Estimativas da capacidade especifica de combinação (sij) das populações para 

reação à murcha-de-fusário nas safras de inverno/2012 (F3), inverno/2013 (F4), 

inverno/2014 (F5) e na média, em Santo Antônio de Goiás – GO. 

Populações 

sij 

Média F3 F4 F5 

BRS Esplendor x BRS Expedito 0,50 0,15 0,80* 0,53 

BRS Esplendor x CNFP 15868 0,48 0,09 0,74* 0,59 

BRS Campeiro x CNFP 15869 0,47 0,04 0,90* 0,48 

BRS Expedito x CNFP 15869 0,44 0,93 0,02 0,36 

CNFP 15867 x CNFP 15868 0,38 0,09 0,63* 0,42 

CNFP 15870 x CNFP 15868 0,31 0,26 0,52* 0,14 

BRS Esplendor x CNFP 15867 0,25 0,98 -0,09 -0,14 

BRS Campeiro x CNFP 15867 0,22 -0,07 0,90* -0,19 

BRS Campeiro x CNFP 15871 0,20 0,54 0,18 -0,13 

CNFP 15869 x CNFP 15871 0,18 0,04 0,07 0,42 

CNFP 15871 x CNFP 15870 0,18 0,09 0,29 0,14 

CNFP 15869 x CNFP 15870 0,12 0,27 0,35 -0,25 

CNFP 15871 x CNFP 15868 0,03 0,04 -0,09 0,14 

BRS Campeiro x CNFP 15870 0,03 0,09 -0,20 0,20 

BRS Campeiro x BRS Expedito 0,01 -0,24 -0,21 0,48 

CNFP 15870 x CNFP 15867 -0,02 -0,18 -0,32 0,42 

BRS Esplendor x CNFP 15869 -0,16 -0,57 -0,10 0,20 

BRS Expedito x CNFP 15867 -0,16 0,15 -0,32 -0,31 

BRS Expedito x CNFP 15871 -0,17 0,09 -0,04 -0,58 

CNFP 15871 x CNFP 15867 -0,19 -0,41 -0,26 0,09 

BRS Esplendor x CNFP 15871 -0,21 -0,40 -0,15 -0,08 

BRS Esplendor x CNFP 15870 -0,27 0,15 -0,54* -0,42 

BRS Expedito x CNFP 15868 -0,27 -0,41 -0,15 -0,25 

BRS Expedito x CNFP 15870 -0,34 -0,68 -0,10 -0,24 

BRS Campeiro x CNFP 15868 -0,34 0,04 -0,93* -0,13 

CNFP 15869 x CNFP 15867 -0,47 -0,57 -0,54* -0,30 

CNFP 15869 x CNFP 15868 -0,58* -0,12 -0,71* -0,91 

BRS Esplendor x BRS Campeiro -0,58* -0,41 -0,65* -0,69 

δ²(sij) 0,53 - 0,52 - 

δ² (Sij - Skl) 0,73 - 0,72 - 

δ² (Sij - Sik) 0,81 - 0,80 - 
δ²(sij), desvio-padrão associado aos efeitos de CEC; δ²(sij - sik) e δ²(sij - skl), desvio-padrão associado aos 

contrastes entre efeitos de CEC. 
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As populações CNFP 15869 x CNFP 15868 (-0,58) e BRS Esplendor x BRS 

Campeiro (-0,58) apresentaram sij negativo e diferente de zero considerando a média dos 

ambientes. Considerando a geração F4 as populações CNFP 15869 x CNFP 15868 (-0,71) e 

BRS Esplendor x BRS Campeiro (-0,65) também apresentaram sij negativo e diferente de 

zero. Essas populações apresentaram desempenho inferior ao esperado pela CGC, 

reforçando a hipótese de que, para a maioria dos genes de reação à murcha-de-fusário, 

existe dominância dos alelos que conferem suscetibilidade em relação aos que conferem 

resistência ao patógeno. Esses resultados foram concordantes com as médias das 

populações, que apresentaram médias de 2,56 (BRS Esplendor x BRS Expedito) e 4,22 

(BRS Esplendor x BRS Campeiro).  

As demais populações apresentaram reação à murcha-de-fusário previstas pela 

CGC com base na média. Considerando que estimativas de CEC significativas indicam a 

existência da influência dos efeitos não aditivos na expressão do caráter em estudo, bem 

como a presença de complementação entre os genótipos (Moura, 2013), é possível 

observar a existência de populações segregantes promissoras para reação à murcha-de-

fusário. As médias das populações variaram de 2,22 a 4,22, confirmando a variabilidade 

genética (Tabela 6).  

Entre as populações, a pior média foi de 4,22 (BRS Esplendor x BRS 

Campeiro), confirmando a boa resistência de todas as populações, em relação à testemunha 

suscetível. 

Considerando a análise conjunta, 32% das populações apresentaram reação à 

murcha-de-fusário semelhante à da BRS Esplendor (2,67a), testemunha resistente. As 

demais populações apresentaram notas entre 3,1 a 4,2, podendo ser consideradas 

moderadamente resistentes e com boas possibilidades de seleção de linhagens resistentes.  

As nove populações com maior resistência à murcha-de-fusário foram CNFP 

15867 x CNFP 15868 (2,22), BRS Expedito x CNFP 15869 (2,56), BRS Esplendor x 

CNFP 15868 (2,56), BRS Esplendor x CNFP 15867 (2,56), BRS Esplendor x BRS 

Expedito (2,56), CNFP 15870 x CNFP 15868 (2,78), BRS Expedito x CNFP 15867 (2,78), 

CNFP 15870 x CNFP 15867 (2,78) e BRS Campeiro x CNFP 15867 (3,00). 

Considerando além da média, a presença do genitor que apresentou gi positiva 

e a ausência do genitor que apresentou gi negativa, as melhores populações para reação à 

murcha-de-fusário foram: CNFP 15867 x CNFP 15868, BRS Esplendor x CNFP 15867, 

BRS Expedito x CNFP 15867 e CNFP 15870 x CNFP 15867. As populações CNFP 15871 
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x CNFP 15867 e a CNFP 15869 x CNFP 15867 têm a presença do genitor CNFP 15867, 

que apresentou gi positiva. Essas populações foram moderadamente resistentes à murcha-

de-fusário, podendo gerar linhagens com boa reação à murcha-de-fusário. 

 

Tabela 6. Médias para reação à murcha-de-fusário nas safras de inverno/2012 (F3), 

inverno/2013 (F4), inverno/2014 (F5) e conjunta avaliada em populações 

segregantes e testemunhas de feijoeiro-comum com grãos pretos, em Santo 

Antônio de Goiás-GO. 

Populações CONJ   F3   F4   F5 

CNFP 15867 x CNFP 15868 2,22 a 

 

2,67 a 

 

2,00 a 

 

2,00 a 

BRS Expedito x CNFP 15869 2,56 a 

 

2,67 a 

 

2,33 a 

 

2,67 a 

BRS Esplendor x CNFP 15868 2,56 a 

 

3,00 a 

 

2,33 a 

 

2,33 a 

BRS Esplendor x CNFP 15867 2,56 a 

 

2,00 a 

 

3,00 a 

 

2,67 a 

BRS Esplendor x BRS Expedito 2,56 a 

 

3,33 a 

 

2,00 a 

 

2,33 a 

BRS Esplendor 2,67 a 

 

2,33 a 

 

3,00 a 

 

2,67 a 

CNFP 15870 x CNFP 15868 2,78 a 

 

3,00 a 

 

2,33 a 

 

3,00 a 

BRS Expedito x CNFP 15867 2,78 a 

 

3,00 a 

 

2,67 a 

 

2,67 a 

CNFP 15870 x CNFP 15867 2,89 a 

 

3,33 a 

 

3,00 a 

 

2,33 a 

BRS Campeiro x CNFP 15867 3,00 a 

 

3,33 a 

 

3,00 a 

 

2,67 a 

CNFP 15871 x CNFP 15868 3,11 b 

 

3,33 a 

 

3,33 a 

 

2,67 a 

CNFP 15871 x CNFP 15867 3,11 b 

 

3,67 a 

 

3,33 a 

 

2,33 a 

CNFP 15869 x CNFP 15870 3,11 b 

 

3,33 a 

 

2,33 a 

 

3,67 a 

CNFP 15869 x CNFP 15871 3,11 b 

 

3,67 a 

 

3,00 a 

 

2,67 a 

BRS Expedito x CNFP 15868 3,11 b 

 

3,67 a 

 

2,67 a 

 

3,00 a 

BRS Campeiro x CNFP 15869 3,11 b 

 

3,67 a 

 

3,00 a 

 

2,67 a 

CNFP 15871 x CNFP 15870 3,22 b 

 

3,67 a 

 

3,00 a 

 

3,00 a 

CNFP 15869 x CNFP 15867 3,22 b 

 

3,67 a 

 

3,00 a 

 

3,00 a 

BRS Expedito x CNFP 15871 3,33 b 

 

3,67 a 

 

3,00 a 

 

3,33 a 

BRS Esplendor x CNFP 15869 3,33 b 

 

4,00 a 

 

3,00 a 

 

3,00 a 

BRS Expedito x CNFP 15870 3,44 b 

 

4,33 a 

 

2,67 a 

 

3,33 a 

BRS Campeiro x BRS Expedito 3,44 b 

 

4,00 a 

 

4,00 b 

 

2,33 a 

CNFP 15869 x CNFP 15868 3,56 b 

 

3,33 a 

 

3,33 a 

 

4,00 a 

BRS Campeiro x CNFP 15871 3,56 b 

 

3,33 a 

 

4,33 b 

 

3,00 a 

BRS Esplendor x CNFP 15870 3,56 b 

 

3,33 a 

 

3,67 a 

 

3,67 a 

BRS Esplendor x CNFP 15871 3,56 b 

 

4,00 a 

 

3,67 a 

 

3,00 a 

BRS Campeiro x CNFP 15870 3,67 b 

 

3,67 a 

 

4,33 b 

 

3,00 a 

BRS Campeiro x CNFP 15868 3,78 b 

 

3,33 a 

 

5,00 b 

 

3,00 a 

BRS Esplendor x BRS Campeiro 4,22 b 

 

4,00 a 

 

5,00 b 

 

3,67 a 

BRS Supremo 6,56 c   7,00 b   7,00 c   5,67 b 
Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott a 10% de 

probabilidade. A tabela com médias volta a ser avaliada com escala de 1 a 9 em que 1: equivale ao melhor 

genótipo e 9: equivale ao genótipo mais suscetível. 
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4.3.1.2 Produtividade de grãos 

 

Considerando a análise conjunta para produtividade de grãos o CV (13,9) foi 

baixo, sendo a precisão experimental confirmada pela alta AS (0,75) (Tabela 7). 

Considerando os três anos/gerações, os CVs variaram de 12,1 a 18,0% (Tabela 

8), com indicação de boa precisão experimental. Resultado semelhante foi encontrado para 

produtividade de grãos por Pereira et al., (2008). As estimativas de AS foram consideradas 

altas (0,70 ≤ AS <0,90) para os ensaios das gerações F4 e F5 e baixa (AS <50) para o 

ensaio da geração F3. A média geral de 2085 kg/ha
-1

 confirma a possibilidade de seleção de 

populações com adequada produtividade de grãos.  

Na análise conjunta os desdobramentos dos tratamentos em populações e 

testemunhas foram significativos, indicando diferença entre os genótipos dentro de cada 

um desses grupos.   

 

Tabela 7. Resumo da análise de variância conjunta para produtividade de grãos nas safras 

de inverno/2012 (F3), inverno/2013 (F4), inverno/2014 (F5) avaliada em 

populações segregantes de feijoeiro-comum com grãos pretos, em Santo 

Antônio de Goiás-GO. 

Fonte de variação GL SQ QM F P-valor R
2
 

Blocos/ambientes 6 2895981 482663 

   Tratamentos (Trat) 29 5549155 191350 2,29 0,001 0,08 

    Populações (P) 27 4136917 153219 1,83 0,011 0,06 

    Testemunhas (T) 1 895122 895122 10,70 0,001 0,01 

    P vs T 1 517117 517117 6,18 0,014 0,01 

Anos/gerações (AG) 2 39882695 19941347 41,32 0,000 0,56 

Trat x AG 58 8233802 141962 1,70 0,005 0,12 

    P x  AG 54 7949284 147209 1,76 0,003 0,11 

    T x AG 2 179361 89681 1,07 0,344 0,00 

    (P vs T) x AG 2 105156 52578 0,63 0,534 0,00 

Resíduo 174 14551274 83628 

   Total 269 71112906         

Média  

  

2085 

   Média das populações 

  

2096 

   Média das testemunhas 

  

1921 

   CV (%)
1
 

  

13,87 

   AS
2
     0,75       

1
Coeficiente de variação (%);

2
Acurácia Seletiva; R

2
: Coeficiente de determinação. 
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Tabela 8. Resumo das análises de variância individuais para produtividade de grãos nas 

safras de inverno/2012 (F3), inverno/2013 (F4), inverno/2014 (F5), avaliada em 

populações segregantes de feijoeiro-comum com grãos pretos, em Santo 

Antônio de Goiás-GO. 

Fonte de Variação 
  F3   F4   F5 

GL QM P
1
 

 

QM P
1
 

 

QM P
1
 

Blocos 2 804406 

  

366529 

  

277055 

 Tratamentos 29 90988 0,255 

 

169279 0,010 

 

215008 0,004 

   Populações (P) 27 85098 0,328 

 

162165 0,016 

 

200375 0,008 

   Testemunha (T) 1 177504 0,128 

 

108542 0,257 

 

788438 0,005 

   P vs T 1 163499 0,144 

 

422108 0,028 

 

36666 0,534 

Resíduo  58 74497 

  

82835 

  

93552 

 Total 89                 

Média Geral 

 

2118 

  

1598 

  

2538 

 Média das populações 

 

2130 

  

1616 

  

2543 

 Média das testemunhas 

 

1959 

  

1342 

  

2462 

 CV (%)
2
 

 

12,88 

  

18,01 

  

12,05 

 AS
3
   0,43     0,71     0,75   

1
P-valor; 

2
Coeficiente de variação (%);

3
Acurácia Seletiva. 

 

A decomposição da interação Trat x AG, em populações x anos/gerações (P x 

AG) e testemunhas x anos/gerações (T x AG) mostrou presença de resposta diferencial das 

populações, ou seja, as linhagens se comportaram de maneira diferente nos diferentes 

anos/gerações. Caracteres quantitativos como a produtividade de grãos costumam ser 

bastante influenciados pelas diferenças genotípicas e pelos ambientes (Ramalho et al., 

1993). 

Nas gerações F4 e F5 (safras de inverno/2013/2014), houve diferenças 

significativas indicando que existe variabilidade genética entre os tratamentos avaliados. A 

decomposição dos tratamentos das análises individuais confirmou que a significância 

(p<0,01) dos tratamentos esteve presente entre as populações (geração F4 e F5) e entre as 

testemunhas (geração F5).  

Ao analisar a importância de cada fonte de variação da análise conjunta, 8% da 

variação total da soma de quadrados foi devida a variabilidade genética. A variação 

constatada entre testemunhas deve-se ao contraste entre uma testemunha altamente 

suscetível à murcha-de-fusário (BRS Supremo) e uma cultivar resistente (BRS Esplendor).  

A importância do efeito de AG (56%) foi superior ao estimado para reação à murcha-de-

fusário (4%). Para produtividade de grãos esse resultado já é esperado.  
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A média de produtividade de grãos das populações, com base na análise 

conjunta, variou de 1698 a 2426 kg/ha
-1

 (Tabela 9).  

 

Tabela 9. Médias para produtividade de grãos nas safras de inverno/2012 (F3), 

inverno/2013 (F4), inverno/2014 (F5) e conjunta avaliada em populações 

segregantes e testemunhas de feijoeiro-comum com grãos pretos, em Santo 

Antônio de Goiás-GO. 

Populações CONJ   F3   F4   F5 

BRS Expedito x CNFP 15870 2426 a 

 

2185  

 

2156 a 

 

2938 a 

CNFP 15871 x CNFP 15870 2308 a 

 

2291  

 

1684 a 

 

2950 a 

CNFP 15871 x CNFP 15867 2292 a 

 

2314  

 

1598 a 

 

2963 a 

BRS Esplendor x CNFP 15868 2272 a 

 

2107  

 

1735 a 

 

2975 a 

BRS Expedito x CNFP 15867 2270 a 

 

2354  

 

1652 a 

 

2805 a 

CNFP 15870 x CNFP 15868 2217 a 

 

2196  

 

1683 a 

 

2771 a 

BRS Esplendor x BRS Expedito 2212 a 

 

2072  

 

1890 a 

 

2675 a 

CNFP 15867 x CNFP 15868 2186 a 

 

1944  

 

2037 a 

 

2575 a 

BRS Esplendor x CNFP 15869 2159 a 

 

2255  

 

1777 a 

 

2446 b 

BRS Esplendor 2144 a 

 

2131  

 

1477 b 

 

2825 a 

BRS Campeiro x BRS Expedito 2104 b 

 

2260  

 

1310 b 

 

2742 a 

CNFP 15869 x CNFP 15871 2095 b 

 

2482  

 

1623 a 

 

2180 b 

BRS Campeiro x CNFP 15867 2080 b 

 

2117  

 

1559 a 

 

2563 a 

BRS Esplendor x BRS Campeiro 2053 b 

 

2261  

 

1299 b 

 

2600 a 

CNFP 15869 x CNFP 15868 2053 b 

 

2191  

 

1426 b 

 

2542 a 

BRS Campeiro x CNFP 15871 2044 b 

 

2290  

 

1191 b 

 

2650 a 

BRS Esplendor x CNFP 15871 2040 b 

 

2213  

 

1407 b 

 

2500 b 

CNFP 15869 x CNFP 15870 2037 b 

 

1923  

 

1855 a 

 

2334 b 

BRS Expedito x CNFP 15871 2035 b 

 

1970  

 

1519 b 

 

2617 a 

CNFP 15871 x CNFP 15868 2032 b 

 

2081  

 

1620 a 

 

2396 b 

BRS Expedito x CNFP 15869 2032 b 

 

2049  

 

1738 a 

 

2308 b 

BRS Campeiro x CNFP 15870 2025 b 

 

2098  

 

1310 b 

 

2667 a 

CNFP 15869 x CNFP 15867 1997 b 

 

2259  

 

1286 b 

 

2446 b 

CNFP 15870 x CNFP 15867 1997 b 

 

1897  

 

1664 a 

 

2429 b 

BRS Expedito x CNFP 15868 1992 b 

 

2049  

 

1459 b 

 

2467 b 

BRS Esplendor x CNFP 15870 1975 b 

 

1936  

 

1628 a 

 

2363 b 

BRS Campeiro x CNFP 15868 1966 b 

 

2162  

 

1637 a 

 

2100 b 

BRS Campeiro x CNFP 15869 1922 b 

 

1697  

 

1924 a 

 

2146 b 

BRS Esplendor x CNFP 15867 1887 b 

 

1993  

 

1602 a 

 

2067 b 

BRS Supremo 1698 b   1787    1208 b   2100 b 
Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott a 10% de 

probabilidade. 

Sendo que 32% das populações apresentaram produtividade de grãos 

semelhante a da melhor testemunha, BRS Esplendor com 2144 kg/ha
-1

, sendo superiores a 
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testemunha BRS Supremo com 1698 kg/ha
-1

. Isso indica que existem populações com bom 

desempenho produtivo. Entre as nove populações com melhor desempenho estão: BRS 

Expedito x CNFP 15870, CNFP 15871 x CNFP 15870, CNFP 15871 x CNFP 15867, BRS 

Esplendor x CNFP 15868, BRS Expedito x CNFP 15867, CNFP 15870 x CNFP 15868, 

BRS Esplendor x BRS Expedito, CNFP 15867 x CNFP 15868, BRS Esplendor x CNFP 

15869 com médias entre 2426 e 2159 kg/ha 
-1

. Todas apresentaram produtividade 

semelhante a da BRS Esplendor com exceção da população BRS Esplendor x CNFP 

15869. 

 

4.3.1.3 Massa de 100 grãos 

 

Na análise conjunta o CV (4,70%) foi muito baixo sendo a precisão experimental 

confirmada pela alta AS (0,97) (Tabela 10). Estes valores são semelhantes aos obtidos por 

Alvares (2015).  

 

Tabela 10. Resumo da análise de variância conjunta para produtividade de grãos nas safras 

de inverno/2012 (F3), inverno/2013 (F4), inverno/2014 (F5) avaliada em 

populações segregantes de feijoeiro-comum com grãos pretos, em Santo 

Antônio de Goiás-GO. 

Fonte de variação GL SQ QM F P-valor R
2
 

Blocos/ambientes 6 23,22 3,87 

   Tratamentos (Trat) 29 389,29 13,42 15,56 0,000 0,59 

    Populações (P) 27 378,01 14,00 16,23 0,000 0,57 

    Testemunhas (T) 1 8,96 8,96 10,39 0,002 0,01 

    P vs T 1 2,32 2,32 2,69 0,103 0,00 

Anos/gerações (AG) 2 30,85 15,43 3,99 0,020 0,05 

Trat x AG 58 65,28 1,13 1,30 0,097 0,10 

    P x  AG 54 58,61 1,09 1,26 0,136 0,09 

    T x  AG 2 1,75 0,87 1,01 0,365 0,00 

   ( PvsT) x Amb 2 4,92 2,46 2,85 0,060 0,01 

Resíduo 174 150,09 0,86 

   Total 269 658,73         

Média  

  

19,77 

   Média das populações 

  

19,80 

   Média das testemunhas 

  

19,43 

   CV (%)
1
 

  

4,70 

   AS
2
     0,97       

1
Coeficiente de variação (%);

2
Acurácia Seletiva; R

2
: Coeficiente de determinação. 
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Considerando os ensaios dos três anos/gerações os CVs variaram de 3,84 a 

5,74% (Tabela 11).  As estimativas de acurácia seletiva foram consideradas altas (AS > 

0,80) para os três anos/gerações, confirmando a boa precisão experimental.  

Considerando a análise conjunta, os desdobramentos dos tratamentos em 

populações e testemunhas foram significativos (p<0,01), indicando diferença entre os 

genótipos dentro de cada um desses grupos. A média da massa de 100 grãos das 

populações (19,80g) foi semelhante à das testemunhas comerciais (19,43g). A média da 

massa de 100 grãos da testemunha BRS Supremo (20,13g) foi superior à testemunha BRS 

Esplendor (18,72g). A significância (p<0,05) do fator AG indica efeito ambiental 

importante, mesmo sendo avaliadas na mesma área. As interações P x  AG,   T x  AG e ( P 

vs T) x Amb não foram significativas, indicando o comportamento coincidente das 

populações e testemunhas nos diferentes anos/gerações, sugerindo que não existe 

necessidade de se avaliar as populações em diferentes anos, para esse caráter.   

 

Tabela 11. Resumo das análises de variância individuais para massa de 100 grãos nas 

safras de inverno/2012 (F3), inverno/2013 (F4), inverno/2014 (F5), avaliada em 

populações segregantes de feijoeiro-comum com grãos pretos, em Santo 

Antônio de Goiás-GO. 

Fonte de Variação 
  F3   F4   F5 

GL QM P
1
 

 

QM P
1
 

 

QM P
1
 

Blocos 2 1,07 

  

9,70 

  

0,84 

 Tratamentos 29 4,93 0,000 

 

5,06 0,000 

 

5,68 0,000 

     Populações (P) 27 5,22 0,000 

 

5,14 0,000 

 

5,82 0,000 

     Testemunha (T) 1 2,04 0,098 

 

0,96 0,386 

 

7,71 0,001 

     P vs T 1 0,03 0,838 

 

7,19 0,020 

 

0,02 0,865 

Resíduo  58 0,72 

  

1,26 

  

0,60 

 Total 89 

      

  

 Média Geral   19,51     19,56     20,25   

Média das populações 

 

19,51 

  

19,63 

  

20,26 

 Média das testemunhas 

 

19,58 

  

18,50 

  

20,20 

 CV (%)
2
 

 

4,36 

  

5,74 

  

3,84 

 AS
3
   0,92     0,87     0,95   

1
P-valor; 

2
Coeficiente de variação (%);

3
Acurácia Seletiva. 

 

Houve diferenças significativas (p<0,05) para massa de 100 grãos nos três 

anos/gerações, confirmando que existe variabilidade genética entre os tratamentos. Na 

decomposição dos tratamentos em populações e testemunhas houve significância entre 

populações nos três anos/gerações e entre testemunhas na geração F5. 
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 Nas gerações F3 e F5, a média das populações (19,5 e 20,26g) foram 

semelhantes às das testemunhas (19,58 e 20,20g). Somente na geração F4 a média das 

populações (19,63g) foi significativamente superior à das testemunhas (18,50g). 

Ao analisar a importância de cada fonte de variação da análise conjunta, 

observa-se que 59% da variação total da soma de quadrados foi devida a variabilidade 

genética dos tratamentos. Somente 5% da variação total da soma de quadrados foi devida 

aos anos/gerações, indicando que para esse caráter, o efeito genético é mais importante do 

que para produtividade.  

A média conjunta para M100 variou de 17,82 a 23,27 g entre as populações 

(Tabela 12), sendo que 36% das populações apresentaram massa de 100 grãos superiores a 

das testemunhas BRS Supremo (20,13g) e BRS Esplendor (18,72g).  

Considerando a análise conjunta, as dez melhores populações, com média 

superior a das testemunhas são: BRS Campeiro x BRS Expedito (23,27g), BRS Campeiro 

x CNFP 15870 (21,83g), BRS Esplendor x BRS Expedito (21,13g), BRS Esplendor x BRS 

Campeiro (20,92g), BRS Expedito x CNFP 15871 (20,86g), BRS Campeiro x CNFP 15867 

(20,72g), BRS Expedito x CNFP 15870 (20,58g), BRS Expedito x CNFP 15868 (20,53g), 

BRS Expedito x CNFP 15867 (20,49g) e BRS Campeiro x CNFP 15871 (20,41g).  

Cinco populações apresentaram média para massa de 100 grãos semelhantes à 

da testemunha BRS Supremo: CNFP 15870 x CNFP 15867, BRS Campeiro x CNFP 

15868, BRS Campeiro x CNFP 15869, BRS Expedito x CNFP 15869 e CNFP 15870 x 

CNFP 15868. Essas populações ainda apresentam possibilidade de gerarem linhagens com 

tamanho de grãos aceito comercialmente. Apenas seis populações apresentaram 

desempenho inferior às testemunhas. 

Considerando a reação à murcha-de-fusário (FUS), produtividade de grãos 

(PROD), massa de 100 grãos (M100) e a presença do genitor CNFP 15867, foi possível 

identificar duas populações (BRS Esplendor x BRS Expedito e BRS Expedito x CNFP 

15867) com alta resistência a FUS, alta PROD e com M100 superior a das testemunhas 

(Tabela 13). 
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Tabela 12. Médias para massa de 100 grãos nas safras de inverno/2012 (F3), inverno/2013 

(F4), inverno/2014 (F5) e conjunta avaliada em populações segregantes e 

testemunhas de feijoeiro-comum com grãos pretos, em Santo Antônio de 

Goiás-GO. 

Populações CONJ   F3   F4   F5 

BRS Campeiro x BRS Expedito 23,27 a 

 

22,97 a 

 

22,23 a 

 

24,60 a 

BRS Campeiro x CNFP 15870 21,83 b 

 

21,50 b 

 

22,13 a 

 

21,87 b 

BRS Esplendor x BRS Expedito 21,13 c 

 

21,23 b 

 

20,20 a 

 

21,97 b 

BRS Esplendor x BRS Campeiro 20,92 c 

 

21,07 b 

 

20,23 a 

 

21,47 b 

BRS Expedito x CNFP 15871 20,86 c 

 

20,73 b 

 

20,07 a 

 

21,77 b 

BRS Campeiro x CNFP 15867 20,72 c 

 

20,00 b 

 

20,93 a 

 

21,23 b 

BRS Expedito x CNFP 15870 20,58 c 

 

20,87 b 

 

20,57 a 

 

20,30 c 

BRS Expedito x CNFP 15868 20,53 c 

 

20,33 b 

 

20,93 a 

 

20,33 c 

BRS Expedito x CNFP 15867 20,49 c 

 

20,20 b 

 

20,40 a 

 

20,87 b 

BRS Campeiro x CNFP 15871 20,41 c 

 

21,00 b 

 

18,77 b 

 

21,47 b 

CNFP 15870 x CNFP 15867 20,16 d 

 

18,90 c 

 

21,60 a 

 

19,97 c 

BRS Campeiro x CNFP 15868 20,14 d 

 

19,40 c 

 

20,70 a 

 

20,33 c 

BRS Supremo 20,13 d 

 

20,17 b 

 

18,90 b 

 

21,33 b 

BRS Campeiro x CNFP 15869 20,13 d 

 

19,43 c 

 

20,40 a 

 

20,57 c 

BRS Expedito x CNFP 15869 19,93 d 

 

19,57 c 

 

19,37 b 

 

20,87 b 

CNFP 15870 x CNFP 15868 19,86 d 

 

18,90 c 

 

20,27 a 

 

20,40 c 

CNFP 15867 x CNFP 15868 19,44 e 

 

19,27 c 

 

19,37 b 

 

19,70 c 

BRS Esplendor x CNFP 15870 19,24 e 

 

19,03 c 

 

19,27 b 

 

19,43 d 

CNFP 15871 x CNFP 15867 19,20 e 

 

18,47 c 

 

18,87 b 

 

20,27 c 

CNFP 15871 x CNFP 15870 19,18 e 

 

18,87 c 

 

18,67 b 

 

20,00 c 

CNFP 15869 x CNFP 15870 19,14 e 

 

18,37 c 

 

19,27 b 

 

19,80 c 

CNFP 15871 x CNFP 15868 18,96 e 

 

18,50 c 

 

19,10 b 

 

19,27 d 

BRS Esplendor x CNFP 15871 18,88 e 

 

18,63 c 

 

18,67 b 

 

19,33 d 

BRS Esplendor 18,72 e 

 

19,00 c 

 

18,10 b 

 

19,07 d 

BRS Esplendor x CNFP 15869 18,52 f 

 

18,20 c 

 

18,50 b 

 

18,87 d 

BRS Esplendor x CNFP 15867 18,49 f 

 

19,30 c 

 

17,90 b 

 

18,27 d 

CNFP 15869 x CNFP 15871 18,47 f 

 

18,50 c 

 

18,23 b 

 

18,67 d 

BRS Esplendor x CNFP 15868 18,21 f 

 

18,03 c 

 

17,77 b 

 

18,83 d 

CNFP 15869 x CNFP 15868 17,87 f 

 

17,53 c 

 

17,40 b 

 

18,67 d 

CNFP 15869 x CNFP 15867 17,82 f   17,47 c   17,93 b   18,07 d 
Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott a 10% de 

probabilidade. 
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Tabela 13. Médias da análise conjunta para reação à murcha-de-fusário, produtividade de 

grãos e massa de 100 grãos nas safras de inverno/2012 (F3), inverno/2013 (F4) 

e inverno/2014 (F5) em Santo Antônio de Goiás – GO. 

População FUS   PROD   M100 

CNFP 15867 x CNFP 15868 2,22 a   2186 a   19,44 e 

BRS Expedito x CNFP 15869 2,56 a 

 

2032 b 

 

19,93 d 

BRS Esplendor x CNFP 15868 2,56 a 

 

2272 a 

 

18,21 f 

BRS Esplendor x CNFP 15867 2,56 a 

 

1887 b 

 

18,49 f 

BRS Esplendor x BRS Expedito 2,56 a 

 

2212 a 

 

21,13 c 

BRS Esplendor 2,67 a 

 

2144 a 

 

18,72 e 

CNFP 15870 x CNFP 15868 2,78 a 

 

2217 a 

 

19,86 d 

BRS Expedito x CNFP 15867 2,78 a 

 

2270 a 

 

20,49 c 

CNFP 15870 x CNFP 15867 2,89 a 

 

1997 b 

 

20,16 d 

BRS Campeiro x CNFP 15867 3,00 a 

 

2080 b 

 

20,72 c 

CNFP 15871 x CNFP 15868 3,11 b 

 

2032 b 

 

18,96 e 

CNFP 15871 x CNFP 15867 3,11 b 

 

2292 a 

 

19,20 e 

CNFP 15869 x CNFP 15870 3,11 b 

 

2037 b 

 

19,14 e 

CNFP 15869 x CNFP 15871 3,11 b 

 

2095 b 

 

18,47 f 

BRS Expedito x CNFP 15868 3,11 b 

 

1992 b 

 

20,53 c 

BRS Campeiro x CNFP 15869 3,11 b 

 

1922 b 

 

20,13 d 

CNFP 15871 x CNFP 15870 3,22 b 

 

2308 a 

 

19,18 e 

CNFP 15869 x CNFP 15867 3,22 b 

 

1997 b 

 

17,82 f 

BRS Expedito x CNFP 15871 3,33 b 

 

2035 b 

 

20,86 c 

BRS Esplendor x CNFP 15869 3,33 b 

 

2159 a 

 

18,52 f 

BRS Expedito x CNFP 15870 3,44 b 

 

2426 a 

 

20,58 c 

BRS Campeiro x BRS Expedito 3,44 b 

 

2104 b 

 

23,27 a 

CNFP 15869 x CNFP 15868 3,56 b 

 

2053 b 

 

17,87 f 

BRS Campeiro x CNFP 15871 3,56 b 

 

2044 b 

 

20,41 c 

BRS Esplendor x CNFP 15870 3,56 b 

 

1975 b 

 

19,24 e 

BRS Esplendor x CNFP 15871 3,56 b 

 

2040 b 

 

18,88 e 

BRS Campeiro x CNFP 15870 3,67 b 

 

2025 b 

 

21,83 b 

BRS Campeiro x CNFP 15868 3,78 b 

 

1966 b 

 

20,14 d 

BRS Esplendor x BRS Campeiro 4,22 b 

 

2053 b 

 

20,92 c 

BRS Supremo 6,56 c   1698 b   20,13 d 
Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott a 10% de 

probabilidade. 
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4.3.2 PARÂMETROS GENÉTICOS E SELEÇÃO DE LINHAGENS DE FEIJOEIRO-

COMUM COM GRÃOS PRETOS RESISTENTES À MURCHA-DE-FUSÁRIO, 

COM ALTA PRODUTIVIDADE E MASSA DE 100 GRÃOS 

 

A partir das populações BRS Esplendor x BRS Expedito e BRS Expedito x CNFP 

15867 que apresentaram os melhores resultados para reação à murcha-de-fusário, 

produtividade e massa de 100 grãos na geração F5 na safra de inverno 2014, foram obtidas 

116 linhagens, que foram avaliadas na geração F5:7 na safra de inverno 2015. 

 As estimativas de coeficiente de variação (CV%) foram de 37,78% para reação à 

murcha-de-fusário, 19,87% para produtividade de grãos e 4,52% para massa de 100 grãos 

(Tabela 14). As estimativas de acurácia seletiva (AS) confirmaram a qualidade dos 

experimentos, sendo considerada muito alta para reação à murcha-de-fusário (0,93), massa 

de 100 grãos (0,96) e alta para produtividade de grãos (0,76). Estes valores estão de acordo 

com outros estudos (Pereira et al., 2004) para reação a murcha-de-fusário, para 

produtividade de grãos e massa de 100 grãos (Pereira et al., 2015; Siveira et al., 2015; 

Mambrin et al., 2015; Torga et al., 2013; Sousa et al., 2012). 

A precisão foi semelhante a da avaliação das populações, exceto para reação à 

murcha-de-fusário que apresentou maior CV quando avaliada as linhagens.  A média para 

reação à murcha-de-fusário foi de 2,5, confirmando a boa resistência das linhagens a esta 

doença. Para produtividade a média das linhagens foi de 2.286 kg/ha -1 e para massa de 100 

grãos, 22,5g. Houve diferenças significativas entre as linhagens para os três caracteres, 

indicando que existe variabilidade genética entre as linhagens das duas populações. Com 

relação aos desdobramentos dos tratamentos em testemunhas (T), linhagens (L) e linhagens 

dentro das duas populações, observou-se diferenças significativas para todas as fontes de 

variação.  

A variância genética entre linhagens foi superior à variância ambiental para 

reação à murcha-de-fusário, produtividade de grãos e massa de 100 grãos, sendo um bom 

indicativo para seleção, visto que valores elevados da estimativa de variância ambiental 

mascaram o mérito genético dos indivíduos e indicam maior dificuldade na seleção de 

genótipos superiores (Cruz, 2006). Os altos valores de variância genética resultaram em 

altas estimativas de herdabilidade que foram de 84% (reação à murcha-de-fusário), 57% 

(produtividade de grãos) e 91% (massa de 100 grãos), o que confirma a possibilidade de 

sucesso com a seleção para as características avaliadas (Tabela 15). 
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Tabela 14. Resumo das análises de variância individuais para reação a murcha-de-fusário (FUS) e produtividade de grãos (PROD) de 116 

linhagens de feijoeiro-comum com grãos pretos, avaliadas em Santo Antônio de Goiás – GO, inverno/2015. 

Fonte de Variação 
  FUS 

 

PROD 

 

M100 

GL QM P 

 

QM P 

 

GL QM P 

Bloco/repetição 30 1,52 0,013 

 

326881 0,033 

 

30 1,78 0,014 

Tratamentos  120 6,68 0,000 

 

492878 0,000 

 

120 12,19 0,000 

   Testemunhas (T) 4 28,61 0,000 

 

733373 0,008 

 

4 20,14 0,000 

   Linhagens (L) 115 5,54 0,000 

 

481632 0,000 

 

115 12,01 0,000 

       População 1
1
 57 3,82 0,000 

 

415787 0,000 

 

57 15,36 0,000 

       População 2
2
 57 6,75 0,000 

 

553046 0,000 

 

57 8,81 0,000 

       Contraste  Pop 1 vs Pop 2  1 35,06 0,000 

 

824186 0,047 

 

1 3,34 0,074 

   Contraste T vs L 1 50,12 0,000 

 

164209 0,373 

 

1 1,67 0,206 

Resíduo 240 0,87 

  

206562 

  

240 1,03 

 Eficiência do Látice  105,43 

  

103,63 

  

105,24 

  Média Geral  2,5 

  

2286 

  

22,5 

  CV(%)  37,78 

  

19,87 

  

4,52 

  AS  0,93 

  

0,76 

  

0,96     
1
 Linhagens da população: BRS Esplendor x BRS Expedito; 

2
 Linhagens da população: BRS Expedito x CNFP 15867; 

3
 CV: coeficiente de variação; 

4
 AS: acurácia 

seletiva. 

Tabela 15. Estimativas de variância genética (  
 ), herdabilidade (  ) no sentido restrito,  erro associado às estimativas de herdabilidade S(h

2
) 

e média  de reação à murcha-de-fusário (FUS), produtividade (PROD) e massa de 100 grãos (M100) obtidas a partir da avaliação 

de 116 linhagens de feijoeiro-comum com grãos pretos, em Santo Antônio de Goiás- GO, inverno/2015. 

  FUS  PROD  M100  

  σ
2

g h
2
 S(h

2
) Média σ

2
g h

2
 S(h

2
) Média σ

2
g h

2
 S(h

2
) Média 

Linhagens no geral 1,56 84,3 2,47 2,4 91690 57,1 6,73 2297 3,66 91,4 1,35 22,5 

Pop BRS Esplendor x BRS Expedito 0,98 77,2 3,59 2,4 69741 50,3 7,80 2318 4,78 93,3 1,06 22,4 

Pop BRS Expedito x CNFP 15867 1,96 87,1 2,03 2,3 115494 62,6 5,87 2275 2,59 88,3 1,84 22,6 
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Em estudo conduzido por Cândida et al., (2009) para determinar o controle 

genético da resistência do feijoeiro-comum ao patótipo FOP 46 de Fusarium oxysporum f. 

sp. Phaseoli em casa de vegetação, e estimar parâmetros genéticos da resistência a doença, 

os dois cruzamentos utilizados, Milionário 1732 x Macanudo e FT-Tarumã x Macanudo, 

foram obtidas estimativas de herdabilidade (87,45 e 94,40%) e ganho por seleção (26,76 e 

35,48%) elevados e semelhantes ao presente estudo.  

Pereira et al., (2011) avaliaram 367 linhagens de feijoeiro-comum do banco de 

germoplasma da Universidade Federal de Lavras (UFLA) em condições controladas, 

quanto a reação ao isolado FOP 01 de  Fusarium oxysporum f. sp. Phaseoli e relataram que 

36,25% das linhagens foram resistentes. Nesse estudo, a estimativa de herdabilidade foi 

elevada (87%), indicando que, a princípio, o caráter é de fácil seleção. A variância genética 

(0,42) entre linhagens para reação a murcha-de-fusário foi inferior a obtida neste estudo. 

Batista (2015), avaliou oito genótipos de feijoeiro-comum do grupo carioca 

combinados em esquema de dialelo parcial (3 x 5), em casa de vegetação. Os genitores e 

15 híbridos F1’s foram avaliados quanto à severidade da murcha-de-fusário (isolado FOP 

UFV 01). Ela também obteve estimativas elevadas de herdabilidade em todos os 

cruzamentos (de 96 a 98%), indicando variância genética entre genitores e baixa 

magnitude da variância de origem ambiental.  

A estimativa de herdabilidade obtida neste trabalho, para reação à murcha-de-

fusário, foi semelhante às obtidas pelos trabalhos citados. Para  produtividade de grãos, 

essas  estimativas são menores que o obtido por Batista (2015). 

Com base na estimativa de variância genética (σ
2

g), a população BRS Expedito 

x CNFP 15867 apresentou variabilidade genética para reação a murcha-de-fusário e 

produtividade de grãos superior a população BRS Esplendor x BRS Expedito, que 

destacou-se para o caráter massa de 100 grãos. Isso refletiu no resultado das estimativas de 

herdabilidade, que foram mais altas na população BRS Expedito x CNFP 15867, para 

reação a murcha-de-fusário e produtividade de grãos. Para massa de 100 grãos a população 

BRS Esplendor x BRS Expedito apresentou maior herdabilidade.  

Considerando a massa de 100 grãos, no estudo conduzido por Alvares, (2015),  

com grãos cariocas, obteve estimativas de herdabilidade de elevada magnitude (81,7% a 

93,1%), semelhante a esse trabalho. Os valores para estimativa de variância genética (3,48) 

também foram semelhantes ao obtidos nesse estudo.  
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Na estimação dos ganhos com a seleção, consideraram-se 24 (20%) linhagens 

superiores para cada um dos três caracteres (reação à murcha-de-fusário, produtividade de 

grãos e tamanho dos grãos. Para reação à murcha-de-fusário, o ganho com a seleção foi de 

38%, (Tabela 16) indicando ótima possibilidade de seleção de linhagens resistentes. Para 

produtividade e massa de 100 grãos o ganho foi menor (12%), entretanto, sendo 

satisfatório. Os ganhos de seleção obtidos com a seleção de linhagens para escurecimento 

de grãos, produtividade e arquitetura de plantas por Alvares et al., (2013) em que 

avaliaram 220 linhagens, oriundas de quatro populações junto com cinco genitores que 

originaram essas linhagens, foram de 4,74 a 11,33% para produtividade. Esses valores são 

inferiores aos obtidos neste trabalho.  

Para reação à murcha-de-fusário, a população BRS Expedito x CNFP 15867 

forneceu mais linhagens do que a população BRS Esplendor x BRS Expedito, entre as 24 

melhores. Para produtividade de grãos e massa de 100 grãos as duas populações, 

forneceram a mesma quantidade de linhagens. 

 

Tabela 16. Média das 24 (24+) linhagens com melhor desempenho no geral e média das 

12 (12+) linhagens com melhor desempenho por população: BRS Esplendor x 

BRS Expedito (POP1) e BRS Expedito x CNFP 15867 (POP2), para reação à 

murcha-de-fusário (FUS), produtividade (PROD) e massa de 100 grãos (M100) 

de feijoeiro-comum com grãos pretos; Ganho esperado com a seleção dessas 

linhagens (GS%) e número de linhagens entre  as 24  melhores (NF) avaliadas 

em Santo Antônio de Goiás – GO, inverno/2015.  

  FUS PROD M100 

  

Média  

(24+/12+) 

GS
1
 

(%) 

NF 

(24+) 

Média  

(24+/12+) 

GS
1
 

(%) 

NF 

(24+) 

Média  

(24+/12+) 

GS
1
 

(%) 

NF 

(24+) 

Linhagens 1,3 38 24 2788 12 24 25,5 12 24  

POP 1 1,3 35 10 2800 10 12 25,8 14 12 

POP 2 1,2 41 14 2775 11 12 25,2 11 12 
1 Ganho com a seleção de 24 em 116 linhagens (20%), seleção para cada caráter. 

  

As estimativas de ganho com a seleção mostram boas possibilidades de sucesso 

para cada caráter separadamente, entretanto, para obtenção de novas cultivares, é 

necessário associar fenótipos desejáveis para vários caracteres em um mesmo genótipo. 

Com base na seleção simultânea, o ganho com a seleção foi de 31% para reação à murcha-

de-fusário e 8% para produtividade e massa de 100 grãos (Tabela 17).  

Para reação à murcha-de-fusário, produtividade de grãos e massa de 100 grãos, 

das 23, 12 linhagens são oriundas da população BRS Esplendor x BRS Expedito e 11 

linhagens da população BRS Expedito x CNFP 15867. 
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Tabela 17. Média das linhagens com melhor desempenho no geral e média das linhagens 

com melhor desempenho por população: BRS Esplendor x BRS Expedito 

(POP1) e BRS Expedito x CNFP 15867 (POP2), para reação à murcha-de-

fusário (FUS), produtividade (PROD) e massa de 100 grãos (M100) de 

feijoeiro-comum com grãos pretos; Ganho esperado com a seleção dessas 

linhagens (GS%) e número de linhagens entre as melhores (NF) avaliadas em 

Santo Antônio de Goiás – GO, inverno/2015.   

  FUS PROD M100 

  Média 

GS
1
 

(%) NF Média 

GS
1
 

(%) NF Média 

GS
1
 

(%) NF 

Linhagens 1,5 31 23 2605 8 23 24,4 8 23 

POP 1 1,5 31 12 2443 8 12 24,8 11 12 

POP 2 1,5 31 11 2366 8 11 24,1 5 11 
1Ganho com a seleção simultânea considerando como critérios: reação a murcha-de-fusário <2,3, 

produtividade de grãos > 2303 e massa de 100 grãos > 22,6. 

 

Para reação à murcha-de-fusário, 84 linhagens foram melhores ou iguais às 

testemunhas resistentes, BRS Esplendor (2,5), BRS Expedito (1,4) e BRS FP403 (2,3) 

(Tabela 18). Considerando a produtividade de grãos, 77 linhagens foram melhores ou 

iguais às testemunhas superiores e para massa de 100 grãos 32 linhagens foram melhores 

ou iguais às três testemunhas superiores. 

Para reação à murcha-de-fusário, as notas das linhagens variaram de 1,0 a 7,9.  

Mesmo com as populações sendo conduzidas em área com murcha-de-fusário, após três 

gerações, ainda sim algumas linhagens obtidas das melhores populações segregantes, 

foram suscetíveis. Isso indica que mesmo após a seleção das mais resistentes pelo processo 

de seleção natural, alguns genótipos não desejáveis (suscetíveis), seguiram. 

As testemunhas BRS FP403 (2,3), BRS Esplendor (2,5) e BRS Expedito (1,4) 

mostraram-se resistentes e BRS Supremo (6,8) e BRS Esteio (8,3) mostraram-se 

suscetíveis, como já esperado.  

 Comparando as linhagens com as testemunhas resistentes, 56 (48%) linhagens 

apresentaram notas inferiores à média dessas testemunhas (2,0). Para produtividade de 

grãos, 50 (43%) linhagens apresentaram média superior à média das três melhores 

testemunhas (2.402 kg/ha-1). A média de produtividade das linhagens variou de 1000 a 

3033 kg/ha-1. As testemunhas BRS Supremo (1.546 kg/ha-1) e BRS Esteio (1.533 kg/ha-1) 

mostraram baixa produtividade devido à incidência de murcha-de-fusário. Considerando a 

massa de 100 grãos, 17 (15%) linhagens tiveram médias superiores à média das três 

testemunhas superiores (24,6g). As médias das linhagens variaram de 18,4 a 28,9g. 
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 Entre as 23 linhagens superiores para os três caracteres, merecem destaque as 

CNFP 18106, CNFP 18078, CNFP 17997, CNFP 17996, CNFP 18023, CNFP 18109, 

CNFP 18031 e CNFP 18051 que apresentaram médias semelhantes ou superiores  às 

medias das  três melhores testemunhas. Essas linhagens tem alto potencial para se tornarem 

novas cultivares. 

 

Tabela 18. Médias da reação à murcha-de-fusário (FUS), produtividade (kg/ha
-1

) (PROD) 

e massa de 100 grãos (M100) das 116 linhagens e testemunhas, avaliadas em 

Santo Antônio de Goiás, inverno/2015. 

Linhagem FUS PROD M100 

CNFP18106 1,0 2484 25,4 

CNFP18096 1,0 2964 21,0 

CNFP18078 1,1 2512 25,6 

CNFP17997 1,1 2671 28,6 

CNFP18008 1,2 2354 28,9 

CNFP18034 1,2 2854 22,7 

CNFP18079 1,2 2243 26,9 

CNFP18082 1,3 2498 23,0 

CNFP18061 1,3 2035 21,0 

CNFP18105 1,3 2081 22,5 

CNFP18027 1,3 2245 22,1 

CNFP18016 1,3 2382 21,8 

CNFP18056 1,4 2351 25,3 

CNFP18059 1,4 1861 24,9 

CNFP18081 1,4 2730 20,9 

CNFP18107 1,4 2861 23,3 

BRS Expedito 1,4 2204 24,78 

CNFP18013 1,4 2804 23,1 

CNFP18071 1,4 2009 26,0 

CNFP18076 1,4 2521 22,6 

CNFP17996 1,4 2828 25,5 

CNFP18044 1,4 2526 19,9 

CNFP18046 1,4 2317 23,9 

CNFP18023 1,4 2761 26,1 

CNFP18067 1,5 2303 24,9 

CNFP18030 1,5 2025 23,4 

CNFP18080 1,5 2714 24,4 

CNFP18065 1,5 2317 21,6 

CNFP18010 1,5 2386 22,4 

CNFP18060 1,5 2046 21,4 

CNFP18040 1,5 2866 22,8 

CNFP18093 1,5 2269 24,6 

CNFP18090 1,6 2056 23,2 
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Linhagem FUS PROD M100 

CNFP18057 1,6 1415 24,0 

CNFP18077 1,6 2449 23,0 

CNFP18069 1,6 2458 21,9 

CNFP18073 1,6 2320 22,3 

CNFP18084 1,6 2531 23,2 

CNFP18088 1,6 2142 21,4 

CNFP18083 1,7 2216 23,2 

CNFP18086 1,7 2591 20,4 

CNFP18091 1,7 2124 23,8 

CNFP18102 1,8 2679 22,8 

CNFP18004 1,8 2491 19,7 

CNFP18026 1,8 2514 22,7 

CNFP18111 1,8 2723 20,0 

CNFP18062 1,8 2499 21,5 

CNFP18041 1,8 2631 21,4 

CNFP18048 1,8 2047 27,3 

CNFP18001 1,8 2725 21,3 

CNFP18050 1,9 2442 22,9 

CNFP18070 1,9 2776 22,6 

CNFP18045 1,9 2533 18,4 

CNFP18094 1,9 2643 23,0 

CNFP18110 2,0 2327 20,7 

CNFP18022 2,0 2237 22,3 

CNFP18014 2,0 2651 22,2 

CNFP18109 2,0 2673 25,6 

CNFP18089 2,0 2347 22,2 

CNFP18007 2,0 2035 20,5 

CNFP18031 2,0 2784 25,0 

CNFP18051 2,0 2566 24,8 

CNFP18020 2,1 2412 21,4 

CNFP18021 2,1 2208 20,6 

CNFP18049 2,1 2132 19,0 

CNFP18100 2,1 2838 21,4 

CNFP18032 2,1 2699 21,0 

CNFP18075 2,1 2203 22,6 

CNFP18066 2,1 2242 24,4 

CNFP18055 2,2 2257 23,1 

CNFP18104 2,2 2231 22,2 

CNFP18103 2,3 2434 22,1 

CNFP18085 2,3 2547 23,3 

CNFP18095 2,3 2806 19,8 

CNFP18053 2,3 2510 22,2 

CNFP18092 2,3 2034 21,6 

BRS FP403 2,3 2389 25,78 

CNFP18018 2,4 1965 24,5 
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Linhagem FUS PROD M100 

CNFP18033 2,4 2463 20,3 

CNFP18029 2,4 1924 21,9 

CNFP18043 2,4 3033 22,8 

CNFP18072 2,4 2500 19,3 

CNFP18058 2,4 1780 23,1 

BRS Esplendor 2,5 2614 19,94 

CNFP17999 2,5 2208 21,1 

CNFP18025 2,5 2037 21,5 

CNFP18009 2,5 2270 25,9 

CNFP18064 2,6 2380 22,0 

CNFP18003 2,6 2067 22,7 

CNFP18099 2,7 2898 23,1 

CNFP18038 2,7 2326 23,6 

CNFP18011 2,8 2455 19,3 

CNFP18037 2,8 1832 19,6 

CNFP18012 2,8 2489 24,4 

CNFP18042 2,9 2286 21,0 

CNFP18036 2,9 2040 21,9 

CNFP18015 2,9 1987 19,9 

CNFP18019 3,0 1852 23,1 

CNFP18028 3,0 1838 22,5 

CNFP18005 3,0 2342 25,2 

CNFP18000 3,0 2926 19,4 

CNFP18035 3,0 1969 22,6 

CNFP18052 3,1 2613 22,7 

CNFP18047 3,3 1723 22,2 

CNFP18098 3,7 2030 23,4 

CNFP18068 3,7 1577 20,5 

CNFP18039 3,8 1867 23,4 

CNFP17998 4,1 2367 23,0 

CNFP18017 4,4 1568 21,4 

CNFP18024 4,6 2018 19,1 

CNFP18108 4,7 2578 21,6 

CNFP18074 5,0 1582 21,2 

CNFP18097 5,3 2083 19,7 

CNFP18002 5,4 2271 20,1 

CNFP18054 6,0 1571 21,8 

CNFP18087 6,4 1463 23,3 

BRS Supremo 6,8 1546 20,42 

CNFP18101 7,6 1000 21,0 

CNFP18006 7,6 1097 20,5 

CNFP18063 7,9 1155 20,4 

BRS Esteio 8,3 1533 23,30 

Média das testemunhas resistentes 2,0 2402 23,5 

Média das testemunhas suscetíveis  7,5 1539 21,8 
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Linhagem FUS PROD M100 

Média das linhagens 2,4 2297 22,50 

Média das testemunhas 4,3 2057 22,8 

Média da pop1 2,4 2318 22,40 

Média da pop2 2,3 2275 22,60 

 

Existem poucos relatos de estimativas de correlação genética entre murcha-de-

fusário, produtividade e massa de 100 grãos. Estudos dessa natureza são importantes visto 

que a seleção para uma determinada característica pode causar resposta em outra 

geneticamente relacionada. As estimativas de correlação genéticas apresentaram valores 

superiores as suas correspondentes correlações fenotípicas. As mais altas correlações 

genéticas e fenotípicas negativa e significativa foi entre murcha-de-fusário e produtividade, 

evidenciando, que a murcha-de-fusário contribui para redução da produção de grãos de 

feijoeiro-comum e que a seleção de cultivares mais resistentes implicará em aumento de 

produção.  

As estimativas de correlação fenotípica e genética entre murcha-de-fusário e 

massa de 100 grãos foram de baixa magnitude. Não houve correlação entre produtividade e 

massa de 100 grãos, o que foi contrário a resultados obtidos por Alvares, (2015), Lana et. 

al, (2003) e  concordantes com os obtidos por Moura, (2011). Esses resultados demonstram 

que é possível identificar linhagens resistentes à murcha-de-fusário, com alta produtividade 

e tamanho de grão comercial. 

 

Tabela 19. Estimativas de correlação fenotípica (rf) e genética (rg) entre reação à murcha-

de-fusário, produtividade de grãos e massa de 100 grãos na geração F5:7 em 

Santo Antônio de Goiás – GO 

Característica 
Produtividade   Massa de 100 grãos   

rf rg   rf rg   

Murcha-de-fusário -0,65
**

 -0,82 
**

 
 

-0,30
**

 -0,35
** 

  

Produtividade - - 
 

0,09
ns

 0,13
ns

  
.
ns 

Não significativo; 
**

 e 
*
 : Significativo a 1% e 5% de probabilidade. 

 

 

4.4 CONCLUSÕES 

Existe variabilidade genética entre as populações segregantes para reação à 

murcha-de-fusário, produtividade e massa de 100 grãos.  

Os efeitos aditivos e não-aditivos atuam no controle da reação a murcha-de-

fusário. 
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A linhagem CNFP 15867 é indicada para novos cruzamentos visando 

resistência à murcha-de-fusário. Considerando a resistência à murcha-de-fusário, 

produtividade de grãos e massa de 100 grãos, duas populações (BRS Esplendor x BRS 

Expedito e BRS Expedito x CNFP 15867) se mostraram superiores. 

As estimativas de herdabilidade, variância genética e ganho esperado com a 

seleção são elevadas, indicando boa possibilidade de sucesso com a seleção de linhagens 

para resistência à murcha-de-fusário, produtividade e massa de 100 grãos.  

A seleção simultânea possibilitou a obtenção de ganhos genéticos para os três 

caracteres, e permitiu a seleção de oito linhagens que reuniram resistência à murcha-de-

fusário, alta produtividade e massa de 100 grãos com padrão comercial. 

Existe correlação genética e fenotípica entre a murcha-de-fusário e a 

produtividade de grãos, indicando que as linhagens resistentes são mais produtivas.  

 As demais estimativas de correlação indicam a possibilidade de associação de 

resistência a murcha-de-fusário, alta produtividade e maior tamanho de grãos. 
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5 CONCLUSÕES GERAIS  
 

Existe variabilidade para reação à murcha-de-fusário entre as linhagens 

avaliadas.  

A análise dialélica para reação à murcha-de-fusário mostrou diferença entre as 

capacidades gerais de combinação (CGC) dos genitores e entre as capacidades específicas 

de combinação (CEC) das populações. A resistência a murcha-de-fusário foi explicada 

pelos efeitos aditivos e não-aditivos. 

Considerando a CGC, a linhagem CNFP 15867 é indicada para realização de 

novos cruzamentos.  

Existe boa possibilidade de sucesso com a seleção das linhagens obtidas a 

partir das populações BRS Esplendor x BRS Expedito e BRS Expedito x CNFP 15867. 

Existe correlação genética importante entre murcha-de-fusário e produtividade 

de grãos, portanto linhagens resistentes à murcha-de-fusário são mais produtivas.  

 

 


	Untitled



