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RESUMO 

 

SILVA, H. S. Desempenho de famílias de feijoeiro-comum de uma população de seleção 

recorrente para resistência ao crestamento bacteriano comum. 2017. 101 f. Dissertação 

(Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 20171. 

 

A cultura do feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) tem grande importância na 

alimentação humana e seu emprego se dá nos mais variados sistemas de plantio. Logo, há a 

necessidade de desenvolvimento de cultivares adaptadas a esses diferentes sistemas e que 

atendam concomitantemente às necessidades de produtores e consumidores. Diferentes 

fatores têm contribuído para diminuir a produtividade da cultura, dentre estes, destaca-se o 

crestamento bacteriano comum (CBC) causado por Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli e 

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans. Neste sentido, o presente trabalho teve como 

objetivos: (i) avaliar o potencial genético e selecionar progênies superiores oriundas de uma 

população de seleção recorrente para resistência ao CBC em feijoeiro-comum do grupo 

comercial preto. (ii) estudar a adaptabilidade e estabilidade das famílias S0:4, S0:5 e S0:6 em 

diferentes ambientes; (iii) estimar ganhos genéticos obtidos com a seleção das dez melhores 

famílias; (iv) selecionar famílias resistentes ao CBC associadas a outras variáveis de 

importância agronômica como produtividade de grãos, acamamento de planta e resistência 

à antracnose. Foram avaliadas 60 famílias de uma população C0 nos anos de 2015 e 2016 

em diferentes ambientes, no delineamento em blocos ao acaso com três repetições. Após as 

avaliações, foram feitas análises de variância individual e conjunta, bem como a aplicação 

do índice da soma de “ranks” utilizando-se o programa “Genes”. Posteriormente, as famílias 

selecionadas foram submetidas às análises de adaptabilidade e estabilidade fenotípica, de 

acordo com a metodologia de Nunes et al. Foram selecionadas, partindo-se da seleção 

simultânea para produtividade de grãos e resistência ao CBC, dez famílias consideradas mais 

promissoras. Em seguida, foi feita nova seleção, incluindo-se o acamamento de planta e 

sendo incluída, por fim, a variável resistência à antracnose. Obteve-se ganhos de seleção 

para todas as variáveis. A maior parte das famílias selecionadas apresentou melhores 

resultados individuais em relação à variável de resistência ao CBC. E a grande maioria das 

famílias selecionadas mostraram-se adaptadas e estáveis, principalmente, quando 

comparadas às testemunhas. Dentre as famílias de melhor desempenho, se destacaram as 

famílias SRCP.55 e SRCP.318 para produtividade de grãos, resistência ao CBC e antracnose. 

Com a seleção dessas famílias, espera-se que as mesmas possam vir a ser utilizadas em 

etapas de hibridizações realizadas em novos estudos, seja como genitores em outros 

programas como fontes de resistência ao CBC, seja também em sua utilização como novas 

cultivares.  

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, 

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans, índice de seleção, adaptabilidade e estabilidade. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, H. S. Performance of families of common bean from a population of recurrent 

selection for resistance to common bacterial blight. 2017. 101 p. Dissertation (Master's 

degree in Genetics and Plant Breeding) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 20171. 

 

The common bean culture (Phaseolus vulgaris L.) plays an important role in human feeding 

and its use occurs in a wide range of planting’s systems. Therefore, it is indeed necessary to 

develop cultivars adapted to these different systems and which serves both the needs of 

producers and consumers. Different factors have contributed to decrease the crop yield, 

among these, we highlight the common bacterial blight (CBB) caused by Xanthomonas 

axonopodis pv. Phaseoli and Xanthomonas fuscans subsp. Fuscans. In this sense, the main 

objectives of the present study was to: (i) evaluate the genetic potential and to select superior 

progenies from a population of recurrent selection for resistance to CBB in common bean of 

the black commercial group; (ii) study the adaptability and stability of families S0:4, S0:5 and 

S0:6 in different environments; (iii) estimate the genetic gains  obtained with the selection of 

the ten best families; and (iv) select families that are resistant to CBB while associated to 

other variables of agronomic importance such as grain yield, plant bedding and resistance to 

anthracnose. Sixty families of a C0 population were evaluated in the years 2015 and 2016 in 

different environments, in randomized blocks design with three replicates. After the 

evaluations, analyzes of individual and joint variance were performed, as well as the 

application of the ranks sum index using “Genes” software. Subsequently, analyzes of 

adaptability and phenotypic stability were performed in the selected families, using the 

methodology of Nunes et al. From the simultaneous selection for grain yield and resistance 

to CBB, ten families considered more promising were selected. Then, a new selection was 

made, including the plant bedding criteria and, lastly, the variable anthracnose resistance 

was included. Selection gains were obtained for all the variables. Most of the selected 

families presented better individual results in relation to the resistance to CBB variable. And 

the great majority of the selected families presented themselves adapted and stable, mainly 

in comparison with other bean treatments. Among the families with the best performance, 

the families SRCP.55 and SRCP.318 were highlighted for grain yield, resistance to CBB and 

anthracnose. By selecting these families, it is expected that they may be used in hybridization 

stages carried out in new studies, either as parents in other programs as sources of resistance 

to CBB, or in their use as new cultivars. 

 

Keywords: Phaseolus vulgaris L., Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, Xanthomonas 

fuscans subsp. fuscans, selection index, adaptability and stability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) tem grande importância na alimentação 

humana, especialmente em razão de suas características proteicas e energéticas. No Brasil, essa 

leguminosa tem ainda maior importância social e econômica, pois é responsável pelo 

suprimento de grande parte das necessidades alimentares da população em geral (Diniz, 2006; 

Manos, 2013).  

O cultivo do feijoeiro-comum ocorre durante o ano todo, em três safras, estando 

presente em quase todo o território nacional e sendo empregado por diversas categorias de 

agricultores, os quais, evidentemente, atuam com o emprego de diferentes níveis de tecnologia. 

Portanto, a cultura está sujeita às mais diferentes condições ambientais (Melo et al., 2007). 

Logo, há a necessidade de desenvolvimento de cultivares adaptadas aos diferentes sistemas e 

que atendam concomitantemente às necessidades de produtores e consumidores. Por esse 

motivo, os programas de melhoramento buscam por genótipos superiores que agreguem várias 

características como plantas eretas, maior potencial produtivo, qualidade de grãos e tolerância 

a fatores bióticos e abióticos. Nessa busca, também enfrentam o desafio de recomendar 

linhagens com ampla adaptabilidade e alta estabilidade de produção (Barili, 2015). 

Diferentes fatores têm contribuído para diminuir a produtividade da cultura, 

principalmente, a falta de genótipos que se adaptem às diferentes regiões e climas, com alta 

incidência de pragas e doenças. No que concerne às doenças de origem bacteriana de grande 

impacto, evidencia-se o crestamento bacteriano comum (CBC), causado por Xanthomonas 

axonopodis pv. Phaseoli e Xanthomonas fuscans subsp. fuscans (Vieira, 1988; Rava & 

Sartorato, 1994; Almeida et al., 2014; Paiva, 2014; Passos, 2016). 

No Brasil, o primeiro caso de CBC foi relatado por Caldeira e Travassos, no Estado 

do Paraná no início da segunda metade do século XX (Robbs, 1954). Levantamentos apontam 

que a doença pode provocar redução de 10 a 70% na colheita em condições de ataque natural 

(Diaz, 2000). Por esse motivo, é considerada a segunda doença de maior importância na cultura, 

justamente por seu elevado percentual de perdas (Trindade, 2012).
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Para o controle da doença, algumas medidas podem ser adotadas, tais como: o 

cultivo em solos não infestados, o uso de sementes sadias, a rotação de culturas, o uso adequado 

de irrigação, e o emprego de cultivares resistentes (Maringoni & Lauretti, 1999). Essa última 

medida é uma das mais recomendadas, por ser uma tecnologia de baixo custo e de fácil adoção 

pelos agricultores, além de ecologicamente mais segura, diminuindo ou até mesmo evitando o 

uso de defensivos agrícolas e, assim, contribuindo diretamente para a qualidade de vida (Costa 

et al., 2008). 

Entre as estratégias utilizadas pelos melhoristas para desenvolver genótipos 

resistentes, muito se tem empregado a seleção recorrente, pois associa a resistência à melhoria 

de diversos caracteres, tais como a arquitetura e a produção de grãos. Teoricamente, a seleção 

recorrente permite o aumento gradual da frequência dos alelos favoráveis sem, com isso, reduzir 

a variabilidade genética da população (Reis et al., 2011). 

Na literatura são encontradas pesquisas para diferentes caracteres, comprovando a 

eficiência do método da seleção recorrente e suas vantagens. Como vantagens, podemos citar 

a maior variabilidade genética, possibilidade de ocorrência de recombinações favoráveis e 

facilidade de incorporação de germoplasma (Tsutsumi et al., 2015). 

O controle genético da reação de resistência ao crestamento bacteriano comum é 

de natureza poligênica (Santos et al., 2003; Kelly et al., 2003; Zapata et al., 2011). Assim, a 

seleção recorrente pode ser aplicada nesses casos, permitindo o aumento da frequência dos 

alelos favoráveis relacionados com a resistência à doença. Havendo variabilidade genética 

suficiente na população, os ciclos de seleção recorrente poderão continuar até o momento em 

que a população atinja os padrões desejáveis.  

A utilização de germoplasma resistente é ideal no controle de diversas doenças, 

(Agrios, 2005). A ineficácia do controle químico contra o CBC, o enfoque atual dado pelo 

mercado à produção de alimentos de forma sustentável (Trindade, 2012), a diversidade de 

sistemas à qual a cultura é submetida, além da importância da cultura em grande parte do 

território nacional faz que ocorra, nesse sentido, a necessidade de desenvolvimento de novos 

materiais resistentes ao CBC que possam colaborar para a cadeia produtiva dessa importante 

cultura.  

Com base nessas informações, o presente trabalho teve como objetivos: avaliar o 

potencial genético e selecionar famílias superiores, oriundas de uma população de seleção 

recorrente para resistência ao CBC, em feijoeiro-comum do grupo comercial preto; estudar a 

adaptabilidade e estabilidade das famílias S0:4, S0:5 e S0:6 em diferentes ambientes; estimar 
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ganhos genéticos obtidos com a seleção das melhores famílias e selecionar famílias resistentes 

ao CBC associadas a outras variáveis de importância agronômica como produtividade de grãos, 

acamamento de planta e resistência à antracnose.  

 



 

 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 FEIJOEIRO-COMUM 

 

A cultura do feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) é de grande importância no 

mundo. No Brasil tem especial importância pelo fato de o feijão fazer parte da alimentação 

diária de grande parte da população. Sua importância não é só econômica, indo muito além: 

está ligada à própria segurança alimentar e nutricional, exercendo papel de relevância cultural 

na culinária de diversos países e culturas (Barbosa & Gonzaga, 2012). 

O gênero Phaseolus e sua diversificação primária tiveram sua origem e evolução nas 

Américas (Vavilov, 1931, apud Freitas, 2006). As plantas pertencentes ao gênero são diploides 

e autógamas, com mais de 95% de autofecundação. Apresentam dois tipos de hábitos de 

crescimento, determinado e indeterminado, sendo a maioria dos cultivares fotoneutras, ou seja, 

são insensíveis ao fotoperíodo (Vieira et al., 2005) e tendo ciclo de vida com duração média de 

90 dias, dependendo do cultivar e das condições ambientais (Almeida et al., 1971). 

Os países em desenvolvimento são responsáveis pela maior parte do consumo e 

produção de feijão. Comparando-se as estatísticas em nível continental, os dados para a 

produção mundial no período de 2012 a 2014 demonstram que a Índia foi o maior produtor 

mundial, seguida do Mianmar, Brasil, EUA, México, China e Tanzânia, respectivamente 

(SEAB, 2016).  

No Brasil, a produção ocorre em três safras anuais. A safra das “águas” ou também 

chamada “1ª safra” é plantada nas Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e nos estados do Ceará, 

Rio Grande do Norte, Bahia e, também nos estados de Tocantins e Rondônia, sendo cultivada 

entre os meses de agosto a novembro. A safra da “seca” ou “2ª safra” ocorre nas Regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste, sendo realizada entre os meses de dezembro a abril. Já a safra 

“irrigada”, “de inverno” ou, simplesmente, “3ª safra”, acontece com o feijão-comum cultivado 

entre os meses de abril a julho, no Centro-Sul do Brasil (Silva &Wander, 2013). Com relação 

à safra 2015/2016, considerando-se as três safras, foi estimado uma área 
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plantada de mais de 3 milhões de hectares, e produtividade de 1103 kg/ha. A produção da 

primeira safra no mesmo período juntamente a segunda e terceira safras, segundo dados 

apurados no levantamento de campo realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), totalizaram mais de 3.334,6 mil toneladas, que somadas ao estoque de passagem e 

às importações projetadas em 300 mil toneladas, proporcionam um suprimento de 3,7 milhões 

de toneladas, (CONAB, 2016). 

 

2.1.2 Programas de melhoramento de feijoeiro no Brasil 

 

A maioria dos programas de melhoramento de feijoeiro-comum no Brasil tem por 

objetivo principal obter cultivares mais produtivas, estáveis e cujos grãos apresentem 

características que atendam às preferências do mercado consumidor. Para que a cultivar tenha 

estabilidade de produção, faz-se necessário que apresente resistência a diversos patógenos, além 

de tolerância a fatores abióticos, tais como a deficiência hídrica e nutricional (Barili, 2015). 

O número de programas de melhoramento para a cultura do feijoeiro-comum que 

obtém novas cultivares é pequeno e advém de pesquisas predominantemente desenvolvidas 

pelo setor público (Silva, 2009). Entre as instituições que contribuíram com o melhoramento 

da cultura no Brasil, destacam-se o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), o Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC), a Embrapa Arroz e Feijão e as Universidades Federais de 

Lavras (UFLA) e Viçosa (UFV). As referidas instituições têm contribuído de modo 

significativo na melhoria dos cultivares utilizados pelos produtores por todo o Brasil. 

Dentre as instituições, o Instituto Agronômico de Campinas é considerado um dos 

pioneiros, o qual iniciou seus trabalhos em 1932 no município de Campinas-SP, realizando 

avaliações pioneiras sobre a capacidade produtiva da espécie, o porte da planta, bem como a 

resistência a doenças, para posterior utilização na obtenção de linhagens e cruzamentos 

artificiais. Naquele instituto, foram analisadas centenas de linhagens e plantas em populações 

derivadas de cruzamentos artificiais. Nos trabalhos pioneiros, foi observado que as linhagens 

de tegumento preto eram mais produtivas que os demais tipos, pois apresentavam tolerância à 

seca e principalmente, ao patógeno agente da “ferrugem”, principal doença na época. (Chiorato 

& Carbonell, 2014). 

Por sua vez, o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) realizou pesquisas 

visando o desenvolvimento de cultivares resistentes às doenças e fatores edafoclimáticos, além 

da caracterização de ecótipos e epidemiologia das principais viroses. O IAPAR tem se 
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destacado na busca da melhoria da produtividade, da qualidade comercial e nutricional do 

feijoeiro-comum na agricultura familiar e em sistemas de plantio direto, em sistemas de rotação 

de culturas e de integração lavoura-pecuária, além de sistemas de agricultura orgânica. 

A Embrapa, outra instituição de grande relevância na pesquisa do feijoeiro-comum, 

tem dado sua contribuição ao longo dos anos para o melhoramento da espécie por meio de 

várias linhas de pesquisa. Para atender ao crescente consumo, os programas de melhoramento 

de feijão conduzidos pela Embrapa Arroz e Feijão tem por escopo desenvolver cultivares mais 

produtivas, com melhor qualidade de grãos e com arquitetura de planta ereta (a fim de diminuir 

as perdas na colheita mecânica), além de resistentes a fatores bióticos e abióticos que restringem 

a produção (Souza et al., 2013). Além das Instituições já citadas que trabalham com 

melhoramento do feijoeiro-comum, há também outras empresas, dentre as quais destaca-se a 

Agro Norte, que iniciou suas atividades na década de 90 e a Epamig, que iniciou suas atividades 

como empresa pública no ano de 1974, atuando principalmente no Estado de Minas Gerais. 

 

2.2 CRESTAMENTO BACTERIANO COMUM 

 

A cultura do feijoeiro-comum é afetada por diferentes tipos de patógenos, que 

causam diversos tipos de danos à espécie. Dentre as diferentes doenças de grande impacto, 

principalmente em regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo (Viteri & Singh, 2014), 

evidencia-se o crestamento bacteriano comum (CBC), causado por Xanthomonas axonopodis 

pv. phaseoli (Smith) Dye (Xap) e Xanthomonas fuscans subsp. fuscans (Burkholder) (Xff), que 

ocorre principalmente em períodos de elevadas temperaturas e alta humidade, já que nesses 

períodos ocorre maior disseminação do patógeno e desenvolvimento da doença (Vieira, 1988; 

Rava & Sartorato, 1994; Almeida et al., 2014; Paiva, 2014; Cooper, 2015; Passos, 2016). 

O CBC foi relatado pela primeira vez no ano de 1893 por Halsted, posteriormente, 

em 1897 Smith isolou, nomeou e descreveu o agente causal (Zaumeyer, 1930). A taxonomia 

do patógeno ainda é bastante debatida, devido ao fato das bactérias utilizarem o mesmo 

hospedeiro, produzindo os mesmos sintomas e apresentarem uma considerável diversidade 

genética (EFSA, 2014). Essas bactérias são gram-negativas, baciliformes, com dimensão de 

0,4-0,9 x 0,6-2,6 μm, flageladas e aeróbicas (Ferreira & Salgado, 1995; Abd-Alla et al., 2010). 

As espécies pertencentes ao gênero Xanthomonas são responsáveis por causarem doenças em 

mais de 400 (quatrocentas) espécies de plantas. A diversidade dentro desse gênero é destacada 
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pela patogenicidade e pela diversidade de hospedeiros utilizados pelas espécies (Mhedbi-Hajri 

et al, 2013). 

A resistência do feijoeiro-comum ao CBC apresenta natureza complexa, sendo 

relatada como poligênica, a qual podem estar envolvidos de um a vários genes com diferentes 

graus de expressão e interação (Coyne & Schuster, 1974; Santos et al., 2003). Os genes ligados 

a resistência ao CBC, até o presente momento, são relatados como sendo de origem 

mesoamericana e podem ser encontrados no primeiro, segundo e terceiro gene pool do feijoeiro-

comum (Singh & Miklas, 2015).  

Alguns trabalhos têm demonstrado a presença de 20 a mais QTLs (Quantitative 

trait loci) associados à resistência ao CBC (Kelly et al., 2003). Entretanto, também há relatos 

de genes com maior efeito para a resistência ao CBC.  Zapata et al. (2011) por exemplo, relatam 

um único gene dominante (Xap-1), responsável por controlar o CBC em uma linhagem de 

feijão-comum (PR0313-58), a qual foi inoculada com Xap.  

Estudos relatam a resistência ao CBC, no feijão-comum, como sendo de herança 

quantitativa com efeitos amplamente aditivos e hereditariedade de baixa a moderadamente alta 

(Singh & Miklas, 2015). Arnaud-Santana et al. (1994) por exemplo, encontraram valores de 

herdabilidade, para a reação de resistência ao CBC em linhagens de Phaseolus vulgaris, 

variando de: 8 a 41% nas folhas; 10 a 27% em vagens; 26 a 53% em sementes. 

Essa doença afeta a produção de feijão em diversos países, tais como Argentina, 

Brasil, Colômbia, México, Uganda, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, Estados Unidos e Irã 

(Akhavan et al., 2013). Mais especificamente no Brasil, o CBC ocorre principalmente nos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espirito Santo, 

Rio Grande do Sul e Estados da região Centro-Oeste, principalmente na safra das “águas”, e os 

danos podem variar de 0,2 a 45% (Bianchini et al., 2005).  

Os patógenos são adaptados para sobreviver na filossfera (Jacques et al., 2005), 

porém, quando em condições adequadas, estes penetram na planta por estômatos, hidatódios e 

outras aberturas naturais, além de ferimentos, como, por exemplo, os ocasionados por insetos, 

por partículas de solo ou aqueles ocasionados pelo contato de uma planta com outra (Rudolph, 

1993; Akhavan et al., 2013). Os sintomas do CBC se manifestam em toda parte aérea da planta, 

afetando caules, folhas, frutos e sementes (Sartorato & Rava, 1994). Considera-se que a redução 

da eficiência fotossintética das plantas doentes é a causa principal dos danos causados pela 

doença (Díaz et al., 2001). Inicialmente são visíveis manchas encharcadas nas folhas, 

apresentam um halo amarelado ao redor dessas manchas. Com a evolução da doença, essas 
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manchas se tornam necróticas. No caule, podem aparecer manchas alongadas e encharcadas, 

que posteriormente se tornam avermelhadas. Nas vagens, as lesões são inicialmente circulares, 

podendo apresentar diferentes formas e com o passar do tempo ficam necróticas e 

avermelhadas. Quando a infecção atinge a sutura da vagem, a bactéria pode passar para a 

semente. As sementes infectadas apresentam descoloração do hilo, mancha amarelada no 

tegumento, enrugamento e má formação (Bianchini et al., 2005). 

A importância do CBC tem sido descrita em razão da dificuldade de controle da 

doença, principalmente para o cultivo em áreas com alto potencial de inóculo (Silva, 2009). 

Além disso, sua disseminação se dá principalmente por sementes contaminadas, nas quais a 

bactéria consegue permanecer viável durante muitos anos (Rava, 1984). Há relatos de alta taxa 

de transmissão da bactéria da semente para a planta (Valarini et al., 1996). 

O controle químico para o CBC é pouco eficiente e as medidas de controle cultural, 

incluindo-se a rotação de culturas e o emprego de sementes sadias, são de aplicabilidade 

bastante restrita em regiões onde prevalece o cultivo de subsistência (Rava et al., 1980). Entre 

os meios de controle do CBC considerados mais eficazes, destacam-se o plantio com sementes 

livres da bactéria e a utilização de cultivares resistentes (Miklas et al., 2003; Osdaghi et al., 

2010), sendo está última, além de ambientalmente segura para controlar a doença, um dos 

principais objetivos de muitos programas de melhoramento de feijão-comum (Yu et al., 2000). 

No desenvolvimento de um programa de melhoramento genético para resistência 

a doenças, a ação inicial é a busca de fontes de resistência. O germoplasma crioulo semeado 

pelos agricultores, obtido através das coletas, bem como a resistência existente em outras 

espécies, são fontes inesgotáveis de genes de interesse. As cultivares com diferentes alelos de 

resistência terão maior durabilidade frente aos patótipos dos diversos patógenos (Costa, 2008). 

No controle do CBC, a determinação do controle genético dos caracteres, nos diferentes 

genitores, é fundamental no início de um programa de melhoramento, uma vez que, tanto os 

isolados utilizados quanto as variações ambientais interferem na resposta à doença por parte de 

genótipos de P. vulgaris. Logo, a interação entre estes três componentes define o mecanismo 

de herança para a resistência ao patógeno (Trindade, 2012). 

Há na literatura diferentes trabalhos que buscam a obtenção de materiais 

promissores ao CBC. Costa & Rava (2003) obtiveram 35 populações segregantes do 

cruzamento entre linhagens P. acutifolius A. Gray, resistentes ao CBC e com características 

agronômicas favoráveis. As linhagens resistentes foram avaliadas em quatro experimentos de 

campo e, ao final, foram selecionadas 17 linhagens com alto rendimento de grãos resistentes ao 
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CBC, apresentando, ainda, boa altura de inserção das vagens inferiores e resistência ao 

acamamento. Costa (2009) identificou 24 famílias com reação de resistência ou moderada 

resistência a CBC e à murcha-de-curtobacterium.  

No escopo de determinar a reação de cultivares e linhagens com características 

agronômicas e qualidade de grãos para serem recomendadas ou utilizadas como fontes de 

variabilidade genética, foram avaliadas as reações ao CBC de 61 cultivares/linhagens da 

Embrapa Arroz e Feijão, do Instituto Agronômico do Paraná e da FT Sementes. Ao final, 

destacaram-se as cultivares Magnífico, Radiante e BRS Pontal, sendo o último com observância 

de excelente comportamento in loco (Costa et al., 2008). 

Visando à incorporação de resistência genética para CBC nas cultivares comerciais 

do feijoeiro-comum, realizou-se cruzamentos entre as cultivares Carioca, Rosinha, Moruna, 

Rio Tibagi e Iguaçu suscetíveis à doença, com a cultivar Great Northern Nebraska, (fonte de 

resistência ao CBC). Foram obtidas progênies com alto grau de resistência, algumas superiores 

à fonte utilizada. Outros cruzamentos com fonte de resistência, PI. 207262, visando acumulação 

e estabilização de elevado nível de resistência, também resultaram em linhagens com alto grau 

de resistência foliar, acompanhadas, ainda, em alguns casos, de resistência nas vagens e 

características agronômicas desejáveis (Mohan & Mohan, 1983). 

A maior parte dos trabalhos de avaliação da resistência ao CBC em P. vulgaris L. 

utiliza a avaliação do progresso da doença ao longo do tempo como base para determinação da 

resistência ou susceptibilidade. A metodologia consiste na conversão de notas atribuídas ao 

progresso dos sintomas da doença sobre algum órgão da planta, ao longo do tempo, em uma 

medida qualitativa que distingue indivíduos resistentes ou suscetíveis pelo cálculo da área 

abaixo da curva de progresso da doença (Trindade, 2012). 

 

2.3 OUTROS CARACTERES DE IMPORTÂNCIA AGRONÔMICA 

 

A cada dia, novos genótipos são lançados no mercado. Contudo, para que estes 

materiais sejam aceitos por produtores e consumidores, eles devem apresentar boas 

características, tanto no âmbito da produção quanto para atender às preferências do consumidor 

final. Assim, os programas de melhoramento buscam por genótipos superiores com plantas 

eretas, maior potencial produtivo, melhor qualidade de grãos, maior tolerância a fatores bióticos 

e abióticos e com boa adaptabilidade e estabilidade (Barili, 2015). Dentre essas características 
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de importância agronômica, destacam-se a produtividade de grãos, o acamamento de plantas e 

a resistência à antracnose. 

A produtividade de grãos é um dos caracteres mais importantes para qualquer 

cultivar lançada no mercado, devendo o genótipo, para tanto, apresentar alta capacidade 

produtiva, mas também estabilidade de produção. Em linhas gerais, a produtividade se refere à 

quantidade de grãos obtidos por um determinado número de plantas por área. Tal característica 

é extremamente influenciada por outros fatores como o clima, o ataque de pragas e doenças, e 

fatores inerentes ao próprio genótipo, além de diversos fatores bióticos e abióticos. Quanto aos 

fatores ambientais, quando utilizadas a irrigação e a adubação de maneiras corretas, juntamente 

a uma população de plantas adequada, a cultura do feijoeiro-comum pode atingir produtividade 

acima de 3.000 kg/ha (Azevedo et al., 2008). 

O acamamento pode ser definido como um estado permanente de modificação da 

posição do caule em relação à posição original, o que resulta em plantas recurvadas e até mesmo 

na quebra do caule (Gomes et al., 2010). Em relação às cultivares do feijoeiro-comum, o porte 

ereto e o menor nível de acamamento estão entre as características agronômicas consideradas 

mais importantes, sobretudo por favorecerem a colheita mecanizada, reduzindo perdas na 

colheita e ajudando a ocasionar menor incidência de doenças de solo, propiciando a melhor 

qualidade de grãos, de forma a facilitar demais tratos culturais (Mendes et al. 2009b; Ramalho 

e Abreu, 2006). 

A antracnose, por sua vez, refere-se a uma das doenças de maior importância para 

muitas plantas cultivadas (Costa et al., 2006), não sendo diferente para o caso do feijoeiro-

comum. A antracnose é causada pelo fungo Colletotrichum lindemuthianum, tendo por 

característica ser uma doença cosmopolita, ocorrendo em locais de temperaturas baixa a 

moderada e elevada umidade. Os sintomas da doença podem ser observados em toda a parte 

aérea da planta, sendo que, normalmente, as plantas infectadas apresentam lesões necróticas de 

coloração marrom-escura nas nervuras na face inferior da folha. Nos caules e pecíolos, 

aparecem lesões alongadas, escuras e, às vezes, deprimidas. Nas vagens, geralmente aparecem 

lesões circulares e deprimidas, de coloração marrom com bordas escuras e salientes, 

circundadas por um anel pardo-avermelhado. As sementes podem apresentar descoloração e 

lesões levemente deprimidas de coloração marrom. Em suma, a antracnose não pode ser 

desconsiderada, uma vez que sua infestação na lavoura pode levar a perdas de até 100% na 

cultura do feijoeiro-comum (Bianchini et al., 2005). 
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2.4 SELEÇÃO RECORRENTE  

 

A seleção é um processo que altera a frequência gênica de uma população, podendo 

está alteração ser conhecida tanto em magnitude quanto em direção (CRUZ, 2005). O termo 

seleção recorrente foi proposto por Hull em 1945, mas os primeiros relatos foram feitos por 

Vilmorim, o qual relatou testes com beterraba açucareira (Dudley & Lambert, 1992, apud 

Araújo & Patermiani, 1999).  

A seleção recorrente é um método de melhoramento constituído de três etapas: 

obtenção de progênies, avaliação e seleção de indivíduos ou progênies, a partir de uma 

população base e, por fim, recombinação dos melhores indivíduos selecionados. Após esse 

processo, espera-se que a nova população formada ao final de cada ciclo apresente em relação 

à característica sob seleção, um desempenho médio maior que a população do ciclo anterior 

(Ramalho et al., 2012). 

O aumento da média ocorre devido ao aumento gradual, ao longo dos ciclos, dos 

alelos favoráveis, considerando-se os caracteres sob seleção. O processo é contínuo e termina 

quando as progênies mostram o desempenho desejado (Cargnin, 2007). De forma geral, pode-

se dizer que o objetivo da seleção recorrente é a concentração de alelos favoráveis nas novas 

populações formadas. Seleção recorrente significa justamente a repetição dos mesmos 

procedimentos após cada ciclo de seleção (Araújo & Paterniani, 1999). 

Nos programa de seleção recorrente, a avaliação das progênies oriundas de cada 

população deve ser realizada de forma criteriosa e, se possível, utilizando-se de mais de um 

ambiente para serem identificadas as progênies com as melhores combinações alélicas. Para as 

progênies selecionadas, deve-se utilizar um esquema que permita o máximo de recombinação 

e que seja viável de ser utilizado na prática. No caso do feijoeiro-comum, já se conhece a 

existência de macho-esterilidade, no entanto essa característica não tem sido explorada. Sendo 

assim, o intercruzamento na espécie é realizado manualmente. Para os esquemas de 

recombinação, podem ser utilizados os de dialelos, como parciais, e os esquemas circulantes, 

os quais permitem uma boa recombinação de alelos na população (Ramalho et al., 1993). 

Se o objetivo do programa for melhorar o ganho por ciclo, pode-se aplicar maior 

pressão de seleção, escolhendo-se uma menor proporção de indivíduos ou famílias para 

formação da nova geração. Contudo, se levado a efeito, esse processo pode produzir uma 

redução da variabilidade genética, tendo por corolário a diminuição da possibilidade de seleção 

a médio e longo prazos. Por outro lado, nos casos em que a pressão de seleção é menor, espera-
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se menor progresso por ciclo, mas, ao mesmo tempo, os ganhos por períodos são mais 

prolongados, uma vez que não ocorre a exaustão da variabilidade genética nos primeiros ciclos 

(Hull, 1945, apud, Freitas, 2013). 

Na seleção recorrente, normalmente são selecionados entre 10 a 30% das progênies 

avaliadas, sendo que os efeitos da deriva genética podem ser pronunciados, o que pode limitar 

o melhoramento das populações e também reduzir a variabilidade genética, comprometendo 

futuros ciclos de seleção (Ribeiro et al., 2012). 

Em trabalhos realizados na cultura do feijão com a finalidade de estimar a 

variabilidade genética entre progênies S0:1, S0:2 e S0:3, considerando a característica de 

produtividade de grãos, após dez ciclos de seleção, constatou-se ainda a existência de 

variabilidade entre as progênies. O valor estimado de herdabilidade variou de 14,1% (geração 

S0:3 em Lavras) a 66,8% (geração S0:2 em Lambari). Concluiu-se que a população segregante 

sob seleção ainda apresentava variabilidade suficiente para se antever o sucesso nos ciclos 

futuros de seleção recorrente (Mendes et al., 2009). 

O método, quanto ao nível de população, pode ser conduzido de duas formas. 

Quando a intenção é a melhoria das características de uma única população, o método é 

denominado de intrapopulacional. Sendo os métodos intrapopulacionais, de uma forma geral, 

de mais fácil execução e aplicado à maioria das características agronômicas (Borém & Miranda, 

2009). Quando o objetivo do programa for a melhoria de duas populações, simultaneamente, 

ao final dos ciclos de seleção de linhagens com alta capacidade de combinação para o 

desenvolvimento de linhagens, o método é denominado de interpopulacional. Esse método é 

mais complexo, além de demandar maior quantidade de mão-de-obra para sua condução 

(Borém & Miranda, 2009). 

A escolha dos métodos depende de diversos fatores, dentre eles podemos citar: 

recursos disponíveis, características a serem trabalhadas, objetivos do programa, experiência 

da própria equipe de melhoristas, dentre outros. Sendo assim, cabe à equipe a decisão de qual 

método a ser trabalhado, com base em diversos fatores que devem ser cuidadosamente 

analisados e estudados. Cabe também possíveis alterações nas formas e métodos de condução 

do programa, se e quando se mostra necessário. 

A seleção recorrente pode ser realizada com base no fenótipo dos indivíduos 

selecionados, conhecida como seleção recorrente fenotípica ou massal, ou com base nas 

famílias, onde se utiliza a população estruturada nas famílias S1, S2. Na seleção fenotípica, a 

seleção ocorre exclusivamente com base no fenótipo dos indivíduos, não sendo levado em 
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consideração seus genótipos, ou seja, não são realizados testes de progênies. Já na seleção 

recorrente com base nas famílias, baseia-se na avaliação das progênies, permitindo a avaliação 

dos genótipos das plantas selecionadas (Cargnin, 2007). 

Na seleção fenotípica, plantas com mesmo fenótipo (porém, diferentes genótipos) 

podem ser selecionadas. Esse método, no entanto, é mais indicado para características de alta 

herdabilidade, pois tais características podem ser selecionadas apenas com base nos fenótipos 

dos indivíduos, não sendo o método indicado para características de baixa herdabilidade. A esse 

respeito, a seleção com base nas famílias é a mais indicada para características de baixa 

herdabilidade. Como exemplo de resultado da seleção fenotípica, em um trabalho no qual a 

finalidade foi avaliar a eficiência da seleção recorrente fenotípica em relação ao número de dias 

para o início do florescimento em feijoeiro-comum, constatou-se um progresso com a seleção 

de 2,2% ao ano na população avaliada. O resultado indicou que a seleção recorrente fenotípica 

foi efetiva em reduzir o número de dias para o florescimento (Silva et al., 2007). 

Menezes Júnior et al. (2008), utilizou o método da seleção recorrente na cultura do 

feijoeiro-comum, avaliou durante três ciclos a produtividade de grãos, arquitetura da planta e o 

tipo de grão. Durante os três ciclos, foram avaliadas as gerações S0:1, S0:2 e S0:3. Conseguiu-se 

um progresso genético de 3,1%, considerando os três caracteres simultaneamente, além da 

população ainda apresentar grande variabilidade genética, evidenciando, notadamente, a 

possibilidade de continuar obtendo sucesso em futuros ciclos de seleção. 

Menezes Júnior et al. (2013) aplicaram o método da seleção recorrente para a 

melhoria de quatro características na cultura do feijão vermelho. Depois de dois ciclos de 

seleção recorrente, foi obtido um progresso genético de 7,5% para produtividade de grãos, 7% 

para aspecto de grãos, 33,4% para resistência à “ ferrugem” e 13,2% para resistência à mancha 

angular. Ao final, foram obtidas linhagens com potencial para serem utilizadas em futuros 

ensaios de Valor de Cultivo e Uso. 

Existem estratégias para utilizar a seleção recorrente, que são apenas modificações 

dos métodos já citados, tais como: métodos de seleção fenotípicas estratificada, meios-irmãos, 

linhagens endogâmicas modificadas, para os casos de métodos de seleções intrapopulacionais. 

Há também outros métodos de seleção interpopulacional, tais como: seleção recíproca, 

recíproca com linhagens testadoras, entre outros (Borém & Miranda, 2009).
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2.5 ÍNDICE DE SELEÇÃO 

 

Diversos programas de melhoramento visam à obtenção de cultivares que supere 

em vantagens aos pré-existentes. Ter vantagens adicionais só é possível se a nova cultivar 

reunir, simultaneamente, uma série de fenótipos favoráveis para caracteres de interesse. Por 

esse motivo, quase sempre os melhoristas devem manusear vários caracteres ao mesmo tempo, 

o que nem sempre é uma tarefa fácil, uma vez que determinados caracteres podem ser 

correlacionadas em direções diferentes (Ramalho et al., 2012).  

Para obter genótipos superiores, é necessário que os genótipos selecionados 

reúnam, concomitantemente, uma série de atributos favoráveis que lhe confira rendimento 

comparativamente mais elevado e que atenda às preferências e exigências do consumidor final. 

Uma das formas de se obter genótipos que reúnam ao mesmo tempo diferentes características 

se dá por meio da seleção simultânea. Para se chegar a tal objetivo, pode ser utilizado o índice 

de seleção (Cruz et al., 2012).  

Normalmente, os índices de seleção são obtidos como combinações lineares das 

medidas fenotípicas dos diversos caracteres, o que torna possível utilizar um único valor para 

efetuar a seleção dos genótipos mais promissores (Garcia & Souza Júnior, 1999). Os diferentes 

métodos de índices de seleção podem ser divididos em paramétricos e não paramétricos. Índices 

paramétricos levam em sua composição medidas de parâmetros populacionais, enquanto os não 

paramétricos não levam em consideração parâmetros populacionais em sua composição (Silva 

& Viana, 2012). Ademais, os índices não paramétricos não têm como objetivo a melhoria do 

valor genotípico, apenas servem para a simples classificação dos genótipos (Garcia & Souza 

Júnior, 1999). 

Dentre os índices não paramétricos está o índice de soma de classificação ou soma 

dos postos (Mulamba & Mock, 1978), o qual consiste em classificar os genótipos em relação a 

cada um dos caracteres, em ordem favorável ao melhoramento. O cálculo para obtenção desse 

índice é simples, depende apenas das médias fenotípicas dos genótipos onde as mesmas são 

ajustadas para cada caractere de acordo com o interesse do melhorista, com sentido de aumentar 

ou diminuir a expressão fenotípica. Posteriormente, são obtidos os postos que se referem à 

posição dos genótipos depois de efetuado o ordenamento. No uso desse índice, pode-se atribuir 

pesos econômicos aos caracteres de interesse. A partir dos postos das progênies para cada 

característica, procede-se a soma desses por genótipo, obtendo-se os valores do índice para cada 
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progênie. Dessa forma, os valores obtidos podem ser utilizados como índice para a seleção 

(Cruz et al., 2012; Ramalho et al., 2012). 

A aplicação do índice de seleção é relatada em diferentes culturas. Na cultura da 

batata (Solanum tuberosum L.), por exemplo, Barbosa & Pinto constataram que diferentes 

métodos de índice de seleção (dentre eles o índice de Mulamba e Mock, 1978) são indicados 

para uso em programas de melhoramento da espécie. No caso específico, a pesquisa tinha por 

objetivos avaliar métodos de seleção na identificação de clones produtivos com elevados 

percentuais de tubérculos graúdos, boa aparência geral de tubérculos e alta densidade relativa 

de tubérculos (Barbosa & Pinto, 1998).  

Bertini et al., (2010) aplicaram o método do índice de seleção na cultura do feijão-

caupi, identificaram genótipos com características superiores quanto aos caracteres de 

produção, precocidade e qualidade do grão. Relataram, ainda, que o índice de soma de ranks 

permitiu identificar genótipos superiores e divergentes, e desta forma, assegurar a escolha de 

parentais com maior potencial produtivo e que pudessem ser utilizados na formação de 

populações segregantes. Sua pesquisa visava avaliar a divergência genética de genótipos de 

feijão-caupi e identificar aqueles que apresentavam a melhor combinação para diferentes 

características. 

Silva (2015), em estudo baseado na cultura do feijoeiro-comum, buscou analisar o 

efeito da interação de genótipos com ambientes para a produtividade de grãos, associada à 

qualidade de grãos e a caracteres agronômicos (acamamento, reação à antracnose, CBC), além 

de identificar genótipos de feijoeiro-comum que apresentassem simultaneamente alta 

adaptabilidade e estabilidade. Seu trabalho também fez uso do índice de seleção, uma vez que 

foi utilizado o índice de soma de postos (ranks) para a seleção de genótipos com fenótipos 

favoráveis para os caracteres em conjunto, além da adaptabilidade e estabilidade conjunta. 

Nesse sentido, foi possível selecionar genótipos superiores para esses conjuntos de caracteres. 

O emprego do índice de seleção juntamente com estimativas de adaptabilidade e estabilidade 

também foi útil para avaliação do comportamento dos genótipos frente às variações ambientais. 

Ainda a respeito da aplicação do índice da soma dos postos, este pode ser utilizado 

em programas de seleção recorrente e em diferentes fases de seleção de cultivares. Contudo, o 

método também apresenta limitações, pois na prática o índice não permite descartar genótipos 

que não satisfaçam as exigências mínimas do mercado, já que nas etapas finais de seleção de 

cultivares, alguns genótipos não devem ser selecionados por apresentarem caracteres com 

valores diferentes das exigências comerciais, além de não prever testes estatísticos para os quais 
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se possa verificar significância das diferenças entre os genótipos (Garcia & Souza Júnior, 1999; 

Farias, 2005). 

Apesar de apresentar algumas desvantagens, o uso de índices de seleção em 

programas de melhoramento ainda é uma estratégia vantajosa. Isso pode ser verificado, 

principalmente, no que diz respeito aos caracteres adequados ao mercado e ao tempo necessário 

para o lançamento de uma nova cultivar, uma vez que o emprego de índices de seleção permite 

ganhos significativos não apenas em um, mas em vários caracteres ao mesmo tempo (Farias, 

2005). 

 

2.6 INTERAÇÃO DE GENÓTIPOS COM AMBIENTE 

 

As alterações fenotípicas resultantes da resposta de um genótipo às alterações no 

ambiente no qual está inserido, em geral, são devidas às interações entre esses dois fatores 

(genótipo x ambiente). O fenótipo é a expressão conjunta da constituição genética do indivíduo 

(genótipo), do ambiente no qual está inserido e das possíveis interações que podem ocorrer 

(Cruz et al., 2012). Assim, entende-se que a expressão de um genótipo é variável de um 

ambiente para outro, dependendo da magnitude da influência do ambiente. No contexto do 

melhoramento de plantas, é ideal que a interação G x E (Genótipo x Ambiente) seja mínima e 

não significativa, de modo a manter o desvio padrão fenotípico baixo, potencializando os 

ganhos genéticos (Colombari et al, 2013). Nesse sentido, valores de interação G x E mais 

próximos à zero indicam que a expressão fenotípica tem uma influência muito pequena do 

ambiente e da interação (Duarte & Zimmermann, 1995). 

Os efeitos da interação G x E são compostos por uma parte simples e a outra 

complexa. A primeira parte corresponde às diferenças na variabilidade genética dentro dos 

ambientes, por causa da falta de correlação linear entre um mesmo genótipo testado em 

diferentes ambientes. Sendo assim, um genótipo pode ter bom desempenho em um ambiente e 

desempenho inferior em outro ambiente. A parte complexa da interação G x E é devida à falta 

de correlação entre os genótipos testados em pelo menos dois ambientes distintos. Essa ausência 

de correlação indica inconsistência na superioridade desses genótipos, dada a variação 

ambiental. Dessa forma, genótipos com desempenho superior em um ambiente, possuem 

desempenho distinto em outro ambiente, o que dificulta o processo de seleção (Ramalho et al., 

1993).  
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A decomposição da variância dos efeitos da interação G x E resulta em membros 

que possuem todos os tipos de interação entre os genótipos e os mais diversos ambientes, que 

compreendem locais, anos, épocas de plantio, níveis de estresse, dentre outros. Assim, tem-se 

o componente da interação de um membro com o genótipo, bem como todas as possíveis 

interações entre eles com os genótipos, como por exemplo: genótipos x locais, genótipos x anos, 

genótipos x locais x anos. Entretanto, apenas a análise da interação G x E não fornece 

informações completas sobre o comportamento dos genótipos, dadas as variações ambientais.  

Por isso, as análises de adaptabilidade e estabilidade dos genótipos devem ser 

processadas, a fim de que possam ser identificados genótipos superiores e com desempenho 

consistente nos diferentes ambientes. 

 

2.7 ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE FENOTÍPICA 

 

Os novos cultivares que são lançados no mercado devem apresentar diversas 

características que agradem a produtores e consumidores. Com relação a manifestação 

fenotípica dessas características, elas devem apresentar bons resultados nos diferentes 

ambientes, além de apresentarem um comportamento dentro de um determinado padrão para 

as regiões que são recomendadas, ou seja, devem apresentar boa adaptabilidade e estabilidade.  

A adaptabilidade pode ser definida como a capacidade de um genótipo responder 

vantajosamente à melhoria do ambiente, enquanto a estabilidade se refere a capacidade do 

genótipo apresentar comportamento previsível em função das variações/estímulos ambientais 

(Ebehart & Russel, 1966; Mariotti et al., 1976; Cruz & Carneiro, 2006). A adaptabilidade, mais 

especificamente no contexto do melhoramento de plantas, se refere a uma condição que indica 

a capacidade de o genótipo apresentar alto rendimento em relação a um determinado ambiente 

ou determinadas condições para o qual está melhor adaptado (Gallais, 1992). Sendo assim, os 

estudos de adaptabilidade e estabilidade fornecem informações mais detalhadas sobre o 

comportamento de cada genótipo diante das variações ambientais (Cruz et al., 2012). 

Os métodos de estudo de adaptabilidade e estabilidade podem ser divididos em 

paramétricos e não paramétricos. Os métodos não paramétricos permitem expressar, em poucas 

medidas, o desempenho e o comportamento de um genótipo em termos de rendimento, 

capacidade de resposta às variações ambientais e suas flutuações (Cruz & Carneiro, 2006). Os 

métodos não paramétricos também apresentam algumas vantagens sobre os paramétricos, tais 

como: a não necessidade de se assumir qualquer hipótese sobre a distribuição dos valores 
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fenotípicos; a facilidade de uso e interpretação dos parâmetros; a adição ou eliminação de um 

ou poucos genótipos não é causa para grandes variações nas estimativas; permite-se o uso em 

aplicações como seleção em programas de melhoramento (Huehn, 1990). 

Dentre uma metodologia de análise de adaptabilidade e estabilidade não 

paramétrica de fácil aplicação, está a proposta por Nunes et al., (2005). Sua proposta constitui-

se no emprego de gráficos que auxiliam na decisão sobre quais genótipos devem ser escolhidos, 

onde a média fenotípica padronizada corresponde à adaptabilidade da família em cada 

ambiente, e o coeficiente de variação dos valores dessas médias padronizadas, nos diferentes 

ambientes, corresponde à estabilidade da família avaliada. As médias padronizadas são 

utilizadas para a construção dos gráficos polares, onde cada eixo representa um ambiente. Os 

gráficos gerados podem apresentar o formato de “bola cheia” ou “bola murcha”. O formato 

“bola cheia” descreve um genótipo que tem comportamento acima da média para todas ou 

quase todas as variáveis. Já o formato “bola murcha” remete a um genótipo que se apresenta 

deficiente, ou seja, desempenho abaixo da média para algumas das variáveis analisadas 

(Ramalho et al., 2012).  

 



 

 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As 60 famílias de feijoeiro-comum com grãos preto utilizadas neste trabalho foram 

oriundas de um programa de seleção recorrente iniciado em 2011, pela Embrapa Arroz e Feijão. 

Os cruzamentos entre os genitores e a condução da população resultante, até a obtenção destas 

famílias, são descritos a seguir. 

 

3.1 OBTENÇÃO DAS 60 FAMÍLIAS 

 

Para a formação da população inicial C0S0, foram utilizados cinco genitores de 

feijoeiro-comum com grãos preto. Esses genitores foram escolhidos, principalmente, por serem 

considerados como fonte de resistência ao crestamento bacteriano comum (Costa et al., 2008; 

Costa et al., 2009; Costa et al., 2011; Wendland et al., 2009; Del Peloso et al., 2010; Cargnin & 

Albrecht, 2010; Rezende et al., 2011; Pereira et al., 2013). Além de outras características como 

arquitetura ereta e potencial produtivo. 

Foram realizados os seguintes cruzamentos:  BRS Esplendor X CNFC 10132; BRS 

Esplendor X CNFP 10807; CNFP 10120 X IPR Uirapuru e CNFC 10132 X CNFP 10807, 

obtendo-se quatro populações de F1. Posteriormente, estas quatro populações foram cruzadas, 

obtendo-se duas populações F1 de híbridos duplos, as quais, foram cruzadas para a obtenção de 

uma população F1 de hibrido múltiplo. Em 2011, as sementes, da última população F1 obtida, 

foram semeadas em telados na Embrapa Arroz e Feijão e, após passarem por autofecundação, 

originaram sementes F2, correspondentes à geração de plantas C0S0, como esquematizado na 

Figura 1. 

Parte da população C0S0 foi conduzida em Santo Antônio de Goiás, no Centro 

Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF) da Embrapa Arroz e Feijão, na safra de 

“inverno” de 2012, onde foram selecionadas 300 plantas individuais. Entretanto, neste ensaio 

não foi relatado ocorrência de crestamento bacteriano comum (CBC). As plantas selecionadas 

deram origem às famílias C0S0:1, que, por sua vez, foram avaliadas em Ponta Grossa-PR, ainda 

no período das “águas” de 2012, onde foi possível selecionar 239 famílias, que deram 
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origem às sementes correspondentes à geração C0S0:2. A outra parte da população C0S0, 

constituída de aproximadamente 720 plantas, foi conduzida em Ponta Grossa-PR, também no 

período das “águas” em 2012 com ocorrência de CBC sendo possível selecionar 361 plantas, 

que deram origem às famílias C0S0:1. 

 

 
Figura 1. Representação da estratégia de cruzamentos utilizada para o 

desenvolvimento de uma população de seleção recorrente para resistência 

ao CBC, a partir de cinco genitores de feijoeiro comum com grão preto. 

 

No ano de 2013, as 239 famílias selecionadas em Ponta Grossa-PR foram utilizadas 

para avaliação em Santo Antônio de Goiás na safra das “águas”, porém, no ensaio de campo, 

foram avaliadas apenas 200 famílias. Ao final foram selecionadas 142 famílias, 

correspondentes a geração C0S0:2, as quais, originaram as sementes da geração C0S0:3. No 

mesmo ano, também foram avaliadas as 361 famílias, em Santo Antônio de Goiás na safra das 

“águas”, selecionadas em Ponta Grossa. Das 361 famílias, correspondente a geração C0S0:1, 

foram selecionadas 255 famílias, obtendo-se as sementes C0S0:2.  

No inverno de 2014, nas áreas experimentais do CNPAF em Santo Antônio de 

Goiás-GO, foram avaliadas as famílias das gerações C0S0:2 e C0S0:3. Das 255 famílias C0S0:2 

foram selecionadas um total de 79 famílias, que originaram sementes C0S0:3, enquanto que, das 

142 famílias C0S0:3 foram selecionadas 104 famílias, correspondentes às plantes que deram 

origem as sementes C0S0:4. Até a realização destes ensaios, para a obtenção das sementes das 
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gerações C0S0:3 e C0S0:4, foram selecionadas as famílias mais promissoras para a reação de 

resistência ao crestamento bacteriano comum. 

Na safra das “águas” de 2014, as famílias C0S0:3 e C0S0:4, selecionadas no inverno 

do mesmo ano, foram avaliadas, ambas, em duas localidades: no CNPAF em Santo Antônio de 

Goiás-GO e Ponta Grossa-PR. Das famílias C0S0:3, foram avaliados um total de 77 famílias, 

enquanto que das famílias C0S0:4, foram avaliadas um total de 102 famílias. Ao final das 

avaliações dos ensaios das famílias C0S0:3 e C0S0:4, foram selecionas as 60 melhores famílias 

com base na incidência de CBC e também com base nos dados de produtividade e tipo de grão. 

Das sessenta famílias que foram selecionadas, 25 foram selecionadas em ambos os locais, 14 

selecionadas em Ponta Grossa e 21 em Santo Antônio de Goiás, originando as sementes C0S0:4 

e C0S0:5 (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Famílias mais promissoras para reação de resistência ao CBC, 

selecionadas nos ensaios de Ponta Grossa-PR (PG) e em Santo Antônio 

de Goiás-GO em um programa de seleção recorrente para resistência ao 

crestamento bacteriano comum com feijoeiro-comum de grão preto, 

durante o período das “águas” de 2014. 

Famílias Local de seleção Famílias Local de seleção 

SRPC.81 Ambos Locais SRPC.214 Ponta Grossa 

SRPC.92 Ambos Locais SRPC.79 Ponta Grossa 

SRPC.147 Ambos Locais SRPC.86 Ponta Grossa 

SRPC.194 Ambos Locais SRPC.168 Ponta Grossa 

SRPC.166 Ambos Locais SRPC.215 Ponta Grossa 

SRPC.245 Ambos Locais SRPC.94 Ponta Grossa 

SRPC.48 Ambos Locais SRPC.29 Ponta Grossa 

SRPC.175 Ambos Locais SRPC.151 Ponta Grossa 

SRPC.96 Ambos Locais SRPC.238 Ponta Grossa 

SRPC.352 Ambos Locais SRPC.333 Santo Antônio 

SRPC.172 Ambos Locais SRPC.260 Santo Antônio 

SRPC.115 Ambos Locais SRPC.306 Santo Antônio 

SRPC.160 Ambos Locais SRPC.236 Santo Antônio 

SRPC.146 Ambos Locais SRPC.323 Santo Antônio 

SRPC.129 Ambos Locais SRPC.197 Santo Antônio 

SRPC.292 Ambos Locais SRPC.311 Santo Antônio 

SRPC.243 Ambos Locais SRPC.200 Santo Antônio 

SRPC.176 Ambos Locais SRPC.135 Santo Antônio 

SRPC.180 Ambos Locais SRPC.119 Santo Antônio 

SRPC.54 Ambos Locais SRPC.318 Santo Antônio 

SRPC.91 Ambos Locais SRPC.235 Santo Antônio 

SRPC.150 Ambos Locais SRPC.55 Santo Antônio 

SRPC.144 Ambos Locais SRPC.20 Santo Antônio 

SRPC.187 Ambos Locais SRPC.295 Santo Antônio 
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Tabela 1. (Continuação) 

Famílias Local de seleção Famílias Local de seleção 

SRPC.159 Ambos Locais SRPC.359 Santo Antônio 

SRPC.152 Ponta Grossa SRPC.181 Santo Antônio 

SRPC.73 Ponta Grossa SRPC.148 Santo Antônio 

SRPC.265 Ponta Grossa SRPC.290 Santo Antônio 

SRPC.266 Ponta Grossa SRPC.195 Santo Antônio 

 

3.2 ENSAIOS E AVALIAÇÃO DAS FAMÍLIAS SELECIONADAS 

 

O presente trabalho se iniciou na safra de “inverno” de 2015, com a avaliação das 

60 famílias C0S0:4 e C0S0:5 e mais duas testemunhas (cultivares BRS Esteio e BRS Esplendor), 

em Santo Antônio de Goiás. O delineamento utilizando foi de blocos casualizados, com 

parcelas de duas linhas de 4 metros, espaçamento entre linhas de 0,5 metros, com três 

repetições. Para favorecer a ocorrência da doença nos ensaios de campo, durante o período de 

inverno, foi realizado a inoculação do patógeno, causador do crestamento bacteriano comum 

(CBC), quando as plantas se encontravam próximas ao estádio reprodutivo R5.  

Para a inoculação do patógeno no ensaio, utilizou-se inicialmente, um equipamento 

de “soprador de ar” adaptado com caixa de areia, o qual tinha a finalidade de ventilar jatos de 

ar com areia sobre as plantas de feijoeiro e, com isso, causar ferimentos nos tecidos das plantas, 

a fim de facilitar a entrada do patógeno. Posteriormente, uma suspensão contendo Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli e Xanthomonas fuscans subsp. fuscans, na concentração de 108 

UFC.ml-1 foi pulverizada sobre as plantas da área, utilizando-se pulverizadores costais (Rava 

et al., 1996). 

As avaliações, realizadas no ensaio de inverno/2015 ocorreram 34 dias após a 

inoculação do patógenos na área, quando os sintomas de CBC já haviam se desenvolvidos em 

algumas parcelas. Além das avalições para CBC, também foram realizadas avaliações para 

acamamento e incidência de antracnose. Após a colheita do ensaio, também foram coletados os 

dados de produtividade de grãos por parcela.  

Posteriormente, as famílias do ensaio de inverno foram colhidas e avaliadas na 

safra das águas de 2015, nos seguintes locais: Brasília-DF, Ponta Grossa-PR, Santo Antônio de 

Goiás-GO (CNPAF) e Rio Verde-GO e no inverso de 2016, em Goiânia-GO, na Universidade 

Federal de Goiás. O delineamento usado, em todos os ensaios foi de blocos casualizados, com 

parcelas de duas linhas de 4 metros, espaçamento entre linhas de 0.5 metros e três repetições. 
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Não foi feita inoculação nos ensaios das águas/2015, uma vez que neste período as condições 

são propicias para o desenvolvimento do patógeno. Porém, no inverno de 2016, foi necessário 

realizar a inoculação, assim como descrito para o ensaio de inverno de 2015 em Santo Antônio 

de Goiás-GO. 

 Foram coletados dados de produtividade de grãos em todos os ensaios. As 

avaliações de incidência de CBC foram realizadas em 5 ensaios, avaliação de acamamento em 

4 ensaios e, avaliação para incidência de antracnose em apenas 3 ensaios de campo (Apêndice 

J). As avaliações de CBC, acamamento e antracnose foram realizadas quando as plantas se 

encontravam no estádio reprodutivo, normalmente entre R7 e R9. 

Foi instalado um ensaio em casa de vegetação, ainda em 2016, para avaliar a reação 

das famílias à incidência de crestamento bacteriano comum. Utilizou-se o delineamento de 

blocos casualizados com três repetições e parcelas constituídas de 3 plantas em um recipiente 

de 500ml e substrato de composto orgânico. Após sete dias de emergência das plântulas, 

realizou-se a inoculação do patógeno pelo método de incisão das folhas (Rava, 1984). Utilizando-

se uma tesoura previamente esterilizada e mergulhada na suspensão contendo o patógeno na 

concentração de 108 UFC.ml-1, posteriormente, foi feito dois cortes, em cada lado do limbo 

foliar, perpendiculares à nervura central, mas sem que está fosse atingida. Além das 

testemunhas BRS Esteio e BRS Esplendor, também foram utilizadas mais duas testemunhas 

que foram famílias não inoculadas com o patógeno, pois realizou-se apenas o corte das folhas 

com a tesoura previamente mergulhada em água. As avaliações para a incidência de 

crestamento bacteriano comum foram realizadas 10 dias após a inoculação do patógeno.  

 

3.3 AVALIAÇÕES FENOTÍPICAS  

 

3.3.1  Produtividade de grãos 

 

Para a coleta dos dados de produtividade, foram colhidas, individualmente, todas 

as parcelas dos ensaios e, posteriormente, pesadas em uma balança digital, obtendo-se os 

valores em gramas por parcela, os quais, foram convertidos em kg.ha-1 para, assim, serem 

utilizados nas análises estatísticas  
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3.3.2 Crestamento bacteriano comum e antracnose 

 

A resistência ao crestamento bacteriano comum foi avaliada utilizando uma escala 

descritiva com notas de 1 a 9 para Incidência versus Severidade versus Reação ao CBC, onde 

a nota 1 representa ausência de sintomas foliares e nota 9 representa um nível de infecção de 

100% (Costa et al., 1990), como esquematizado na Tabela 2. Para realização das análises 

estatísticas, os valores obtidos nas avaliações dos ensaios de campo para CBC, antracnose e 

acamamento, nos quais se utilizaram escala de notas, foram invertidos, ou seja, uma família 

que recebe nota igual a “1”, tem a nota invertida para “9”, a que recebe nota “2”, tem a nota 

invertida para “8”, a que recebe nota “3”, tem a nota invertida para “7” e assim sucessivamente. 

A inversão dos dados foi adotada para facilitar a interpretação dos dados, onde as famílias com 

maiores notas são sempre as desejáveis.  

 

Nota Infecção (%) 

1 0 

2 1 

3 5 

4 10 

5 20 

6 40 

7 60 

8 80 

9 100 

Fonte: Adaptado de Costa et al., 1990 

 

A avaliação do ensaio em casa de vegetação, utilizou-se uma escala descritiva com 

notas de 0 a 6 para Incidência versus Severidade versus Reação ao CBC, onde a nota 0 

representa ausência de sintomas foliares e nota 6 representa uma folha totalmente danificada, 

ou seja, folha apresentado necrose em todo o corte, murcha e close avançada (Rava, 1984), 

assim como esquematizado na Tabela 3. Ressalta-se, que a escala de notas em casa de vegetação 

difere da escala utilizada para a avaliação em campo, pois as avaliações são realizadas com 

plantas em estádios fenológicos diferentes, além do mais, na avaliação em casa de vegetação é 

avaliado apenas a incidência da doença entre os cortes no limbo foliar, já a escala para avaliação 

a campo se avalia todas as plantas da parcela do ensaio. 

Tabela 2. Escala de notas para incidência de crestamento bacteriano comum em 

folhas, para ensaios de campo: intensidade com escala de 1 a 9 (Adaptado 

de Costa et al., 1990). 
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 Para a realização das análises estatísticas do ensaio e casa de vegetação é, 

importante ressaltar, que não foi realizado inversão dos valores das avaliações nem 

transformação dos dados, diferentemente do que foi realizado nos dados de campo como já 

relatado. 

 

Tabela 3. Escala de notas para incidência de crestamento bacteriano comum em folhas, 

do ensaio em casa de vegetação: intensidade em escala de 0 a 6. 

Nota Caracterização 

0 Folha verde sem sintomas 

1 Pequena clorose no corte 

2 Clorose se estendendo levemente para a região entre cortes 

3 Semelhante a nota 2, porém com uma ligeira necrose na região dos cortes. 

4 Necrose na região dos cortes e clorose concentrada em toda região entre cortes 

5 
Semelhante a nota 4, porém com clorose na região acima do corte superior e 

abaixo do corte inferior 

6 Folha totalmente danificada 

Fonte: Adaptado de Rava, 1984. 

 

Para as avaliações de incidência de antracnose, realizado nos ensaios de campo, em 

3 localidades, utilizou-se uma escala descritiva com notas de 1 a 9, em que a nota 1 representa 

ausência de sintomas e nota 9 é caracterizada pela maioria das plantas mortas (Costa et al., 

1990), como esquematizado na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Escala de notas para incidência de antracnose em folhas, pecíolos, ramos e 

caule para ensaios de campo: intensidade com escala 1 a 9 

Nota Caracterização 

1 Ausência de sintomas 

2 
Até 1% nas nervuras apresentando manchas necróticas, perceptíveis somente na face 

inferior da folha 

3 Maior frequência dos sintomas foliares descritos no grau anterior  

4 
Até 1% nas nervuras apresentando manchas necróticas, perceptíveis somente na face 

superior da folha 

5 Maior frequência dos sintomas foliares descritos no grau anterior  

6 
Abundancia de manchas necróticas nas nervuras, perceptíveis em ambas as faces das 

folhas, apresentando algumas lesões nas caules, ramos e pecíolos 

7 
Manchas necróticas na maioria das nervuras e em grande parte do tecido adjacente, 

que se rompe, presença de abundantes lesões em caules, ramos e pecíolos 
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Tabela 4. (Continuação) 

Nota Caracterização 

8 

Manchas necróticas em quase toda a nervura, ocasionando numerosas rupturas no 

mesofilo, desfolha e diversas lesões no caule, ramos e pecíolos, redução do 

crescimento da planta  

9 Maioria das Plantas mortas 

Fonte: Adaptado de Costa et al., 1990 

 

3.3.3 Acamamento 

 

Nas avaliações para acamamento utilizou-se uma escala descritiva com notas de 1 

a 9, onde a nota 1 representa ausência de plantas acamadas e nota 9 representa a presença de 91 

a 100% de plantas acamadas nas parcelas (Melo, 2009), como esquematizado na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Escala de notas de acamamento para ensaios de campo: variação com escala 1 a 
9. 

Nota Caracterização 

1 0% plantas acamadas 

2 1 a 10% de plantas acamadas 

3 11 a 20% de plantas acamadas 

4 21 a 40% de plantas acamadas 

5 41 a 60% de plantas acamadas 

6 61 a 70% de plantas acamadas 

7 71 a 80% de plantas acamadas 

8 81 a 90% de plantas acamadas 

9 91 a 100% de plantas acamadas 

Fonte: Adaptado de Melo et al., 2009. 

 

3.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

Os dados coletados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), porém, 

anteriormente, as pressuposições de normalidade e homogeneidade de variâncias dos dados 

foram testadas. Devido a transformação de dados ser uma prática empregada para solucionar 

problema de homogeneidade de variância (Júnior, 1997), foi realizada a transformação dos 

dados coletados nos ensaios de campo para acamamento, resistência ao CBC e antracnose, pois 

em alguns ensaios essas variáveis não atenderam os pressupostos da análise de variância.  Para 
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a transformação dos dados utilizou-se a equação de raiz quadrada de (x+0,5), em que “x” 

representa o valor da escala de nota da família avaliada.  

Para as análises individuais foi considerado o seguinte modelo estatístico: 

Yij = μ + Gi + Bj + ɛij 

em que: 

Yij: o valor observado relativo à parcela que recebeu o tratamento i no bloco j; 

μ: a média geral (Constante relacionada a todas as observações); 

Gi: o efeito do genótipo i (com i = 1, 2, ..., I); 

Bj: o efeito do bloco 𝑗 (com r = 1, 2, ..., R); 

ɛij: erro experimental (fatores não controlados) associado à observação Yij. 

Nas análises conjuntas foram considerados genótipos e ambientes como fixos e, a 

homogeneidade das variâncias foi verificada por meio da relação 7:1, entre o maior e o menor 

quadrado médio residual (Pimentel-Gomes, 2000). O modelo estatístico utilizado para realização 

das análises conjuntas foi como o apresentado a seguir: 

Yijk = m + Gi + B/Ajk + Aj + GAij + Eijk 

sendo:  

Yijk: o valor fenotípico do caractere Y medido no material genético i, na repetição j do 

ambiente k; 

m: a média geral paramétrica dos dados em estudo; 

Gi: o efeito do i-ésimo genótipo; 

GAij: o efeito da interação do i-ésimo genótipo com o j-ésimo ambiente; 

Aj: o efeito do j-ésimo ambiente experimental; 

B/Ajk: o efeito de blocos k dentro de ambiente j; 

Eijk: o erro médio associado à observação Yijk. 

Utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (Bussab & Morettin, 1986) na 

comparação entre as médias gerais das famílias para as avaliações de incidência do CBC nos 

ensaios realizado em campo e do ensaio em casa de vegetação. Já para a comparação entre as 

médias, das famílias avaliadas, utilizou-se o teste de Scott-Knott (1974), com um nível de 

significância de 10%. O nível de significância com o valor de 10% foi adotado com a finalidade 

de diminuir a probabilidade de ocorrência do erro tipo II.  

Para a seleção das 10 melhores famílias, dentre as 60 famílias avaliadas, utilizou-

se o procedimento do índice da soma de ranks (Mulamba & Mock, 1978), o qual consiste em 
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classificar os materiais genotípicos em relação a cada um dos caracteres, em ordem favorável 

ao melhoramento (Cruz et. al., 2012). Inicialmente, foi realizado o ranqueamento das médias 

das variáveis analisadas de cada família em ordem crescente. Como o objetivo principal, do 

presente trabalho, foi a seleção de materiais mais resistentes ao crestamento bacteriano comum 

(CBC), esta variável recebeu o maior peso (peso 3), enquanto produtividade recebeu o segundo 

maior peso (peso 2) por ser está, também, uma variável de suma importância para qualquer 

cultivar da espécie que é lançado no mercado, já acamamento e resistência à antracnose 

receberam, ambas, peso 1, pois, apesar de apresentarem grande importância na cultura do 

feijoeiro-comum, não foram consideradas como foco do trabalho realizado. A partir do 

ranqueamento das médias de cada variável multiplicada pelo seu respectivo peso e somando-

se os valores obtidos de cara variável obteve-se o índice de Mulamba e Mock, como 

representado na expressão a seguir: 

𝐼𝑀𝑀(𝐼) =∑𝑢𝑘𝑟𝑖𝑘 = 𝑢1𝑟𝑖1 + 𝑢2𝑟𝑖2 +⋯+ 𝑢𝑛𝑟𝑖𝑛,

𝑛

𝑘=1

 

sendo: 

IMM(I): o valor do índice de Mulamba e Mock associado ao genótipo i;  

uk: o peso do caractere k;  

rik: o posto associado à média fenotípica ajustada do genótipo i relativo ao caractere k. 

Como nem todas as variáreis foram avaliadas em todos os ensaios, decidiu-se por 

selecionadas as 10 melhores famílias em 5 ambientes (Brasília-DF, CNPAF-inverno, Ponta 

Grossa, Goiânia-GO e CNPAF-águas), com base nas notas de resistência ao crestamento 

bacteriano comum e produtividade em kg.ha-1, as 10 melhores famílias, em 4 ambientes 

(Brasília-DF, CNPAF-inverno, Ponta Grossa e Goiânia-GO), com base nas notas de resistência 

ao crestamento bacteriano comum, produtividade (kg.ha-1) e nota de acamamento, as 10 

melhores famílias, em 3 ambientes (Brasília-DF, CNPAF-inverno e Ponta Grossa), com base 

nas notas de resistência crestamento bacteriano comum, produtividade (kg.ha-1), notas de 

acamamento e notas de resistência à antracnose. 

Para a obtenção do ganho esperado com a seleção (GS) usando o índice de seleção 

foi obtido segundo a equação (Ramalho et al., 2012), considerando tratamentos como fixos:  

𝐺𝑆 = 𝑑𝑠. ℎ2 

sendo: 

GS: o ganho esperado com a seleção;  
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ds: o diferencial de seleção com base na seleção pelo índice, ou seja, média das linhagens 

selecionadas menos a média geral das linhagens relativo ao ordenamento efetuado a partir 

do índice;  

h 2 : o coeficiente de determinação genotípico (herdabilidades no sentido restrito). 

Para a estimação do ganho esperado com a seleção foi estimado da seguinte forma: 

 

𝐺𝑆(%) = 
𝐺𝑆

𝑋0
.100 

sendo: 

GS%: o percentual do ganho esperado com a seleção, baseado na média geral das linhagens 

de cada experimento; 

GS: o ganho esperado com a seleção na geração Fj;  

X0 : a média geral das famílias na geração Fj. 

Foram realizadas análises de adaptabilidade e estabilidade segundo o método 

gráfico de Nunes et al. (2005) para todos caracteres, por meio da expressão: 

𝑍𝑖𝑗 =
(�̅�𝑖𝑗 − �̅�.𝑗)

𝑠.𝑗
 

em que: 

Zij: corresponde ao valor da variável padronizada correspondente a cultivar i no ambiente j; 

�̅�ij: corresponde à média do genótipo i no ambiente j; 

�̅�.j: corresponde à média do ambiente j; 

s.j: corresponde ao desvio padrão fenotípico entre as médias das cultivares no ambiente j, 

sendo s.j obtido por: 

𝑠.𝑗 = √∑
(�̅�𝑖𝑗 − �̅�.𝑗)2

𝑡 − 1

𝑡

𝑖=1

 

em que: 

t: corresponde ao número de tratamentos. 

Após a padronização das médias, foi somada a constante “+4” aos valores de Zij, 

para eliminar valores negativos e, consequentemente, tornar a montagem dos gráficos mais 

adequada. A média padronizada (Zij) ou índice de adaptabilidade corresponde ao valor da 

adaptabilidade da família em cada ambiente, e o coeficiente de variação (CVZij) dos valores de 

Zij, nos diferentes ambientes avaliados, corresponde a estabilidade da família avaliada. 
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Posteriormente, construiu-se os gráficos de adaptabilidade de todas as famílias selecionadas 

pelo índice de seleção, cada eixo do gráfico, representa o ambiente avaliado com o 

correspondente valor de Zij apresentado pela família. 



 

 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISES INDIVIDUAIS E CONJUNTAS 

 

4.1.1 Crestamento bacteriano comum 

 

Inicialmente, foram testados os pressupostos para a análise de variância (ANOVA) 

para todas as variáveis analisadas. As análises individuais para resistência ao crestamento 

bacteriano comum apresentaram diferença significativa em quatro dos ensaios de campo 

avaliados (e também no ensaio em casa de vegetação) pelo “teste F” (P < 0,05) (Tabela 6). As 

médias de notas nos diferentes ambientes variaram de 2,24 a 2,86 em Brasília e CNPAF-

inverno, respectivamente. Devido à realização da inversão dos valores das notas de avaliação, 

os ensaios de campo que apresentam as menores média gerais (Brasília, Ponta Grossa-PR e 

CNPAF-águas) são, portanto, os locais que apresentaram maior incidência da doença. Vale 

notar que os ensaios com as menores médias são justamente os ensaios realizados no período 

das “águas”, período este em que ocorrem temperaturas e níveis de umidades relativas mais 

elevadas nas regiões avaliadas, condições sabidamente favoráveis para o desenvolvimento da 

doença (Bianchini et. al., 2005; Schwartz & Gálvez, 1980; Rava & Sartorato, 1994). 

A média geral relativa ao ensaio em casa de vegetação ficou próxima a 5 (Tabela 

6), média que é considerada alta, uma vez que a escala utilizada no ensaio em casa de vegetação 

apresenta “6” como a maior nota. Com exceção das testemunhas, que não foram inoculadas 

com o patógeno, todas as famílias avaliadas apresentaram, em pelo menos uma de suas 

repetições, os sintomas da doença. Isso explica o fato de que todas as médias por famílias foram 

superiores a quatro (Apêndice C). Sendo assim, diferentemente do que foi observado nos 

ensaios de campo, o método de inoculação com tesouras utilizado no ensaio em casa de 

vegetação proporcionou maior exposição das plantas ao patógeno. Uma vez que, o método de 

inoculação utilizado em casa de vegetação proporciona maiores danos ao tecido vegetal devido 

aos cortes que são realizados no limbo foliar e, com isso, o patógeno tem maiores condições de 

entrar para o interior da planta. Além disso, a temperatura em casa de vegetação 
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tende a ser maior que nos ensaios de campo, pois a casa de vegetação mantém mais o calor em 

seu interior.  

Já com relação a umidade, está foi favorecida devido as irrigações serem realizadas, 

normalmente, com uma frequência de cinco vezes por semana. Assim, a temperatura e umidade 

em casa de vegetação aliado ao método de inoculação contribuíram para o maior 

desenvolvimento da doença em casa de vegetação comparado aos sintomas observados a 

campo.  

Para determinar a precisão experimental, foi utilizado o coeficiente de variação 

experimental (CVe). Foram obtidos coeficientes de variação experimental (CVes), os quais se 

classificam como “boa” a “média” precisão experimental, segundo a classificação proposta por 

Pimentel-Gomes (2000). Os valores dos CVes variaram no intervalo de 4,66% a 10,78%, 

respectivamente (Tabela 6). Para ensaios agrícolas de campo, são esperados valores entre 10 e 

20% (Campos,1984). Devido à ocorrência de outras doenças, como a murcha de 

Curtobacterium e Fusarium em algumas parcelas, houve maior dificuldade de avaliação das 

plantas, podendo ser este um dos fatores que explicam o maior CVe do ensaio de Brasília-DF e 

CNPAF-águas. 

O ensaio realizado em casa de vegetação apresentou CVe de 10,15%, apresentando 

média precisão experimental segundo Pimentel-Gomes (2000). Entretanto, o método de 

inoculação realizado em casa de vegetação pode ter tido grande influência no valor do CVe 

encontrado. Ferreira (2014), por exemplo, com o objetivo de comparar diferentes métodos de 

inoculação de Sclerotinia sclerotiorum em feijoeiro-comum, em ensaios realizados em casa de 

vegetação, obteve CVe variando de 5,2 a 52,6% para os diferentes métodos de inoculação 

utilizados, mostrando, com isso, que o método de inoculação utilizado tem grande influência 

nos valores de CVe obtidos. 

Na análise conjunta para CBC, foi observada diferença significativa para o efeito 

das famílias, dos ambientes, além de ocorrer a interação de genótipo com ambientes (GxE), o 

que indica resposta diferencial das famílias nos ambientes avaliados (Tabela 7). A variação 

entre as famílias pode permitir a seleção dos genótipos mais promissores para a resistência ao 

CBC. Desde que haja variabilidade genética na população, haverá sucesso no processo de 

seleção. Dessa forma, diversos trabalhos têm buscado a seleção de genótipos resistentes ao 

CBC (Tara Mohan & Mohan, 1983; Maringoni & Lauretti, 1999; Costa & Rava, 2003; Silva et 

al., 2009). 
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Tabela 6. Resumo das análises de variâncias individuais para produtividade (kg.ha-1), reação ao crestamento bacteriano comum (CBC), 

acamamento e antracnose. 

Produtividade (kg.ha-1) 

FV GL  QM  

  BSB-DF CNPAF-inverno PG UFG CNPAF-águas Rio Verde 

Bloco 2 339076,3 1346435,4 570918,9 1281236,5 8865675,7 362051,7 

Tratamento 61 431003,6 ** 463332,5 ** 1366875,6 ** 175351,7 ns 222635,02 ** 159923,2 ** 

Resíduo 122 190677,7 280673,1 214661,6 154494,6 155183,5 79058,1 

Média - 2192,5 1758,7 2921,9 2122 1246 903 

CV (%) - 19,92 30,12 15,86 18,5 31,6 31,13 

CBC/Ensaios de Campo 

FV GL  QM  

  BSB-DF CNPAF-inverno PG UFG CNPAF-águas  

Bloco 2 0,2395 0,1990 0,8379 0,0875 1,0825 - 

Tratamento 61 0,0759 ns 0,0751 ** 0,0598 ** 0,0336 ** 0,1128 * - 

Resíduo 122 0,0585 0,0298 0,0343 0,0151 0,0667 - 

Média - 2,24 2,86 2,61 2,64 2,56 - 

CV (%) - 10,78 6,01 7,1 4,66 10,097 - 

CBC - Casa de Vegetação 

FV GL  QM  

  CNPAF      

Bloco 2 5,7576 - - - - - 

Tratamento 63 2,6185 ** - - - - - 

Resíduo 126 0,2581 - - - - - 

Média 5,003 - - - - - - 

CV (%) 10,14 - - - - - - 
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Tabela 6. (Continuação) 

Acamamento 

FV GL  QM  

  BSB-DF CNPAF-inverno PG UFG   

Bloco 2 0,0675 0,4778 0,0223 0,0283 - - 

Tratamento 61 0,0768 ** 0,0486 ns 0,0429 ** 0,0304 ns - - 

Resíduo 122 0,0374 0,0348 0,0237 0,0237 - - 

Média - 2,40 2,77 2,497 2,56 - - 

CV (%) - 8,05 6,709 6,16 6,02 - - 

Antracnose 

FV GL  QM  

  BSB-DF CNPAF-inverno PG    

Bloco 2 0,6665 0,3969 1,3197 - - - 

Tratamento 61 0,3379 ** 0,1249 ** 0,5662 ** - - - 

Resíduo 122 0,1322 0,0331 0,0969 - - - 

Média - 2,40 2,88 2,5 - - - 

CV (%) -  15,14 6,316 12,43 - -   -  

Fonte de Variação (FV); Grau de Liberdade (GL); Quadrado médio (QM). Locais avaliados; Brasília-DF (BSB), Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão 

(CNPAF) localizado em Santo Antônio de Goiás-GO, Universidade Federal de Goiás (UFG) localizada em Goiânia-GO, Ponta Grossa (PG) e Rio Verde-GO.  

** e *: significativo, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F. ns: não-significativo pelo teste F. Os ensaios que constam na tabela com nome 

“CNPAF-inverno” e “UFG” foram realizados durante a “safra de inverno”, enquanto os demais foram realizados durante a “safra das águas”.  
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Tabela 7. Resumos das análises de variância conjunta para produtividade de grãos (kg.ha-1), notas de crestamento bacteriano 

comum (CBC), acamamento de planta e antracnose, de 62 genótipos de feijoeiro-comum com grãos preto, avaliados 

em diferentes ambientes, durante os anos de 2015 e 2016. 

  Produtividade (kg.ha-1) CBC Acamamento 

FV GL QM GL QM GL QM 

Blocos/Amb 12 2127565,7 10 0,489 8 0,149 

Genótipos (G) 61 897831,4 ** 61 0,133 ** 61 0,071 ** 

Ambientes (A) 5 97074014,8 ** 4 9,399 ** 3 4,811 ** 

Gen x Amb (G x A) 305 384258,05 ** 244 0,056 ** 183 0,042 ** 

Resíduo 732 179124,8 610 0,041 488 0,030 

Média 1857,38 - 2,58 - 2,56 - 

CV (%) 22,79 - 7,83 - 6,76 - 

  Antracnose    

FV GL QM - - - - 

Blocos/Amb 6 0,794 - - - - 

Genótipos (G) 61 0,777 ** - - - - 

Ambientes (A) 2 11,719 ** - - - - 

Gen x Amb (G x A) 122 0,126 ** - - - - 

Resíduo 366 0,087 - - - - 

Média 2,60 - - - - - 

CV (%) 11,39 - - - - - 

Fonte de Variação (FV); Grau de Liberdade (GL); Quadrado médio (QM); Média geral (Média); Coeficiente de variação (CV). ** e *: significativo, 

respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F. ns: não-significativo pelo teste F. 
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Os valores das “médias gerais por família” dos ensaios de campo variaram no 

intervalo de 2,73 a 5,27 (Apêndice A). Já quando observados os valores das médias que foram 

transformadas e invertidas, as médias variaram de 2,27 a 2,78, sendo que, para essas médias 

invertidas, os maiores valores representam os genótipos mais promissores (Apêndices B e E). 

Essas médias foram submetidas ao teste de Scott-Knott, a um nível de significância de 10% 

(Apêndice B), sendo agrupadas em dois grupos. O grupo com as melhores médias foi o grupo 

constituído de 33 (trinta e três) famílias, juntamente com a testemunha BRS Esplendor, a qual, 

em outros trabalhos, apresentou moderada resistência ao CBC (Costa et al., 2009; Costa et al., 

2011; Pereira et al., 2013; Cargnin & Albrecht, 2010). Embora estatisticamente essas médias 

sejam iguais, somente a título de informação, no presente trabalho pôde ser observado que das 

33 (trinta e três) famílias, 22 (vinte e duas) apresentaram médias maiores que a testemunha BRS 

Esplendor (algumas dessas médias constam na Figura 2). O segundo grupo foi formado por 27 

famílias, juntamente com a testemunha BRS Esteio, cultivar considerada suscetível ao CBC 

(Pereira et al., 2013; Pereira et al., 2014; Silva et al., 2016). Assim, pode-se concluir que as 33 

(trinta e três) famílias que não se diferenciaram da testemunha BRS Esplendor, podem ser 

consideradas como potenciais fontes de resistência ao CBC, haja visto que a cultivar BRS 

Esplendor apresenta moderada resistência ao CBC. 

 

 
Figura 2. Representação das médias gerais (notas sem transformação) das 

10 famílias que apresentaram as maiores notas crestamento 

bacteriano comum, juntamente com as testemunhas BRS 

Esplendor e BRS Esteio, em cinco ambientes (Apêndice A). 
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Com relação ao ensaio em casa de vegetação, as médias foram agrupadas em três 

grupos (Apêndice C). No primeiro grupo, ficaram as duas testemunhas (amostra de famílias da 

população avaliada) que não foram inoculadas com o patógeno, as quais não apresentaram 

indícios de manifestação da doença na maioria das observações, ajudando assim a prever a 

eficiência da inoculação nas demais famílias. Já no segundo grupo, ficaram as 35 (trinta e cinco) 

famílias com os melhores desempenhos quanto ao nível de resistência ao CBC. No terceiro 

grupo, ficaram as 25 (vinte e cinco) famílias que, após a inoculação, apresentaram maior 

manifestação dos sintomas da doença, incluindo as cultivares BRS Esplendor e BRS Esteio. 

Esses resultados corroboram a indicação de que as famílias avaliadas apresentam consideráveis 

níveis de resistência ao CBC, haja visto que a maior parte das famílias ficaram no grupo com 

médias estatisticamente maiores que as testemunhas BRS Esplendor e Esteio. Alguns dos 

resultados no ensaio em casa de vegetação podem ser observados na Figura 3, que mostram 

plantas correspondentes à família SRPC.146 (A), a qual ficou no segundo grupo, além da 

cultivar BRS Esteio (B) e famílias (testemunhas - C) que não foram inoculadas com o patógeno.  

 

 
Figura 3. Amostra de parcelas do ensaio, realizado na casa de vegetação, com 10 

dias após a inoculação do patógeno sendo: A) família SRCP.146; B) BRS 

Esteio; C) plantas que não foram inoculadas com o patógeno.  

 

Também foi estimado a correlação entre as médias das notas obtidas pelos 

genótipos nas avaliações em campo e em casa de vegetação (Tabela 8). Obteve-se um 

coeficiente de correlação positivo de 0,69, o que indicou que a maior parte das famílias que 

apresentaram bons desempenhos nos ensaios de campo também apresentaram os melhores 

resultados no ensaio em casa de vegetação. 
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Tabela 8. Correlação entre dados de avaliação para CBC em campo e casa 

de vegetação. 

Variâncias  Cov (X,Y) Genótipos Correlação 

Campo (X) 0,45 0,359 62 0,69** 

Casa de vegetação (Y) 0,597 - - - 

** e *: significativo, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade pelo teste "T".  

  

4.1.2 Produtividade de grãos  

 

As análises individuais apresentaram diferenças significativas entre as famílias em 

cinco dos seis ambientes avaliados (P < 0,05). A média geral dos ensaios foi de 1857 kg.ha-1. 

No período das “águas” a média de produtividade dos ensaios (ensaios de Brasília, Ponta 

Grossa, CNPAF-águas e Rio Verde) foi de 1815 kg.ha-1e dos ensaios de “inverno” (CNPAF-

inverno e UFG) foi de 1940 kg.ha-1. Essa diferença entre a produtividade nos ensaios de 

“inverno” e das “águas” já era prevista, pois, dentre os fatores que contribuem para que a 

produtividade da cultura do feijoeiro-comum no período do inverno seja maior que a do período 

das “águas”, nota-se as condições climáticas favoráveis e, em consequência, a menor incidência 

de pragas e doenças (Silva, 1995), além da eliminação de riscos de altas precipitações na época 

da maturação, tal como ocorre no plantio das “águas” e de estiagens durante o ciclo da cultura, 

os quais geralmente ocorrem no plantio da “seca” (Stone & Pereira,1994). As produtividades 

nos diferentes ambientes variaram de 2921,9 kg.ha-1 a 903 kg.ha-1 em Ponta Grossa-PR e Rio 

Verde-GO, respectivamente (Tabela 6), indicando a diversidade de condições ambientais em 

que as famílias foram avaliadas. 

Apenas a título de comparação, a média de produtividade Brasileira na primeira 

safra (período das “águas”) e terceira (período de “inverno”) safra ano 2015/16 foi de 1.157 

kg.ha-1 e 1.292 kg.ha-1 (CONAB, 2016). Apesar das médias dos ensaios no período das “águas” 

e “inverno” serem maiores que as médias de produtividade nacional, vale destacar que a média 

de produtividade nacional é consequência do baixo investimento em tecnologia, da exploração 

da cultura em áreas de sequeiro, da baixa fertilidade e do pouco investimento em insumos 

agrícolas (Barbosa Filho et al., 2005; Silva et al., 2011).  

O CVe variou no intervalo de 15,86% e 19,92% nas localidades de Ponta Grossa-

PR, Brasília-DF e Goiânia-GO (UFG). Já nos ensaios realizados no CNPAF em Santo Antônio 

de Goiás durante o período das “águas” e “inverno”, juntamente com o ensaio realizado em Rio 

Verde, obteve-se baixa precisão experimental com valores de CVe próximos a 30% (Tabela 6). 
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Dentre os fatores que contribuíram para a elevação do CVe em alguns desses ensaios, podem 

ser considerados a maior incidência pragas e doenças no ensaio de Santo Antônio no período 

das “águas”, falhas no sistema de irrigação no ensaio de Santo Antônio no período de “inverno” 

e falhas de germinação no ensaio de Rio Verde-GO. Sendo assim, em casos de ensaios que 

apresentaram baixa precisão, deve-se ressaltar que podem ocorrer conclusões incorretas dos 

resultados (sugerindo cautela em sua análise), uma vez que pode aumentar a probabilidade de 

ocorrência do erro tipo II, ou seja, indicar igualdade entre tratamentos, quando na realidade, 

existe diferença (Judice et al., 2002). Isso poderia, no caso das famílias avaliadas, não apontar 

diferença entre as famílias, entretanto foi possível detectar diferença significativa entre os 

tratamentos. Outro ponto a se destacar é quanto ao valor para CVe na indicação de novas 

cultivares de feijoeiro-comum, onde o valor máximo aceito para o CVe é de 25% (Brasil, 2006).  

Na análise conjunta para produtividade de grãos, foi observada diferença 

significativa para o efeito das famílias e, também, dos ambientes, além de ocorrer a interação 

de genótipo com ambientes (GxE), indicando resposta diferencial das famílias frente aos 

ambientes avaliados (Tabela 7). Nesse sentido, é recomendável as análises de adaptabilidade e 

estabilidades desses genótipos (Storck et al., 2014).  

As médias para produtividade de grãos das famílias estão apresentadas no 

(Apêndice A e B). Pelo teste de agrupamento Scott-Knott, as famílias foram agrupadas em 

quatro grupos. No primeiro grupo encontram-se 12 famílias, além da testemunha BRS Esteio, 

sendo esta última considerada de alto potencial produtivo (Pereira et al., 2013; Pereira et al., 

2014; Silva et al., 2016). No segundo grupo, ficaram 17 famílias, incluindo-se, também, a 

cultivar BRS Esplendor, que também apresenta alto potencial produtivo e estabilidade de 

produção (Costa et al., 2009; Costa et al., 2011; Cargnin & Albrecht, 2010). O terceiro grupo 

agregou 20 famílias e, por fim, o quarto grupo conteve apenas as sete famílias menos 

produtivas. É perceptível que há diferença de produtividade entre as famílias avaliadas.  

Quanto à produtividade, 29 dessas famílias apresentaram médias estatisticamente 

iguais ou superiores às das testemunhas BRS Esplendor e BRS Esteio, o que implica que elas 

podem também ser consideradas como potenciais fontes para a variável produtividade de grãos. 

Apenas para efeito de comparação, alguns dos valores de produtividade de algumas famílias e 

as testemunhas utilizadas podem ser observados na Figura 4. 
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Figura 4. Representação das 10 famílias que apresentaram as maiores 

médias gerais de produtividade (kg.ha-1), juntamente com as 

testemunhas BRS Esplendor e BRS Esteio, em seis ambientes 

(Apêndice A). 

 

4.1.3 Acamamento  

 

Em relação à variável acamamento, as análises individuais mostraram diferença 

significativas entre as famílias em dois dos quatro ambientes (P < 0,05). As médias de notas, 

nos diferentes ambientes, variaram de 2,77 a 2,4 em CNPAF-inverno e Brasília-DF, 

respectivamente (Tabela 6). Com relação à precisão experimental, todos os ensaios 

apresentaram boa precisão com CVe variando de 6,16% a 8,05% nas localidades de Ponta 

Grossa-PR e Brasília-DF, respectivamente (Tabela 6). 

Na análise conjunta, foi observada diferença significativa para o efeito das famílias 

e, também, dos ambientes, além de ocorrer a interação GxE, indicando existência de resposta 

diferencial das famílias frente aos ambientes avaliados (Tabela 7), indicando, novamente, que 

é recomendável a análise da adaptabilidade e estabilidade (Storck et al., 2014). 

Pelo teste de agrupamento Scott-Knott a um nível de significância de 10% 

(Apêndice B), as médias foram agrupadas em dois grupos com 30 famílias cada. O grupo com 

as melhores médias também inclui a cultivar BRS Esplendor, cultivar que é considerada como 

resistente ao acamamento e adaptada à colheita mecânica direta (Costa et al., 2009; Costa et al., 

2011; Cargnin & Albrecht, 2010). Já no segundo grupo incluiu-se as demais famílias, além do 
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cultivar BRS Esteio, a qual apresenta boa resistência ao acamamento e também adaptação à 

colheita mecânica (Pereira et al., 2014). 

Partindo-se da análise dos dados referentes à variável acamamento, foi possível 

observar que existe diferença significativa para o acamamento de plantas entre as famílias 

avaliadas. Ademais, todas as famílias avaliadas apresentaram resultados satisfatórios com 

relação ao nível de resistência ao acamamento, com médias iguais ou superiores às testemunhas 

utilizadas, as quais, como já repisado, apresentam boa resistência ao acamamento.  

 

4.1.4 Antracnose  

 

As análises individuais relativas à resistência à antracnose revelaram diferença 

significativa em todos os três ambientes avaliados (“teste F”, com p < 0,05). As médias de 

notas, nos diferentes ambientes, variaram de 2,88 a 2,4 em CNPAF-inverno e Brasília-DF, 

respectivamente (Tabela 6). Tal como na avaliação das demais variáveis, a precisão 

experimental foi medida pelo CVe. Dois dos ensaios apresentaram média precisão 

experimental, sendo o maior CVe de 15,14% e um ensaio com boa precisão experimental com 

CVe de 6,32% (Tabela 6). 

Na análise conjunta para acamamento, também pôde ser observada diferença 

significativa para o efeito das famílias e, também, dos ambientes, além de ocorrer a interação 

GxE, (Tabela 7). Do mesmo modo, também é adequada a análise de adaptabilidade e 

estabilidade uma vez que a interação GxE foi significativa, (Storck et al., 2014).  

Pelo teste de agrupamento Scott-Knott ao nível de significância de 10% (Apêndice 

B), as médias foram separadas em quatro grupos. Obtendo as melhores médias, o primeiro 

grupo constituiu-se de 18 famílias, bem como a testemunha BRS Esteio, a qual apresenta 

moderada resistência à antracnose (Pereira et al., 2013; Pereira et al., 2014; Silva et al., 2016). 

O segundo grupo constituiu-se de 24 famílias e a testemunha BRS Esplendor, que é considerada 

de “moderadamente resistente” (Cargnin & Albrecht, 2010; Costa et al., 2011; Pereira et al., 

2013) a “moderadamente suscetível” (Pereira et al., 2013). O terceiro grupo foi composto de 

10 famílias e, por fim, o quarto grupo, contendo as oito famílias com as menores médias. 

Observando-se os dados referentes à avaliação da resistência à antracnose, foi 

possível perceber que há considerável diferença nas médias das famílias avaliadas para o nível 

de resistência das plantas à antracnose. Em especial para este caractere, foi possível detectar 

maior diferença entre as famílias, uma vez que o número de grupos encontrado pelo teste de 
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médias acabou sendo maior, com apenas 18 famílias apresentando um considerável nível de 

resistência com médias semelhantes à testemunha BRS Esteio. Sobremodo, é possível inferir 

que algumas das famílias avaliadas podem ser consideradas, também, como fontes para a 

resistência à antracnose no feijoeiro-comum. 

 

4.2 SELEÇÃO DAS MELHORES FAMÍLIAS  

 

O presente estudo teve como uma de suas finalidades a seleção das melhores 

famílias do programa de seleção recorrente, as quais se encontram na fase final do primeiro 

ciclo de seleção recorrente (ciclo C0). As famílias selecionadas, principalmente para resistência 

ao CBC, poderão ser utilizadas nas hibridizações em futuras etapas do programa, ou, ainda, 

como genitores de outros programas como fontes de resistência ao CBC, e também serem 

utilizadas posteriormente como novas cultivares. Saliente-se que selecionar genótipos para 

apenas uma variável poderia não ser a melhor opção, levando-se em conta, por exemplo que, 

caso o objetivo fosse a seleção para o lançamento de novas cultivares, tais genótipos deveriam 

apresentar bom desempenho também em outras características, tais como a produtividade de 

grãos e a resistência às principais doenças da cultura. Por isso, uma ferramenta utilizada na 

seleção dessas famílias, a qual permite a seleção simultânea de várias características, é o índice 

de seleção baseado na soma de “ranks” (Mulamba e Mock, 1978). 

O índice de seleção consiste em classificar os materiais genotípicos em relação a 

cada um dos caracteres, em ordem favorável ao melhoramento. A seleção baseada neste índice 

proporciona resultados nos quais pode se obter ganhos positivos entre diversos caracteres de 

interesse para o melhorista (Cruz et al., 2012). Por não necessitar de estimativas das variâncias 

e covariâncias fenotípicas e genotípicas, adapta-se tanto para sua aplicação aos programas de 

seleção recorrente como para as etapas finais dos programas de melhoramento para obtenção 

de cultivares (Farias, 2005). Além disso, este índice tem proporcionado bons resultados na 

seleção simultânea na cultura do feijoeiro-comum (Maziero et al., 2015; Silva, 2015) e na 

cultura do feijão-caupí (Oliveira, 2014; Torres, 2015), dentre outros. 

No presente estudo, as variáveis analisadas não foram avaliadas igualmente no 

mesmo número de ambientes. Sendo assim, foi feita a seleção separadamente para a 

produtividade (kg.ha-1) e resistência ao CBC, posteriormente, realizou-se a inclusão da variável 

acamamento e, ao final, incluindo-se a variável resistência à antracnose. 
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4.2.1 Crestamento bacteriano comum e produtividade 

 

Na seleção das 10 melhores famílias para resistência ao crestamento bacteriano 

comum (CBC) e produtividade (kg.ha-1), foram utilizadas as avaliações de cinco ambientes 

(Brasília-DF, CNPAF-águas e inverno em Santo Antônio de Goiás-GO, Ponta Grossa-PR e 

Goiânia-GO). Estabeleceu-se o maior peso (peso 3) para resistência ao CBC, já que para a 

formação da população inicial C0S0, foram utilizados genitores que foram escolhidos, 

principalmente, por serem considerados como fonte de resistência ao CBC, sendo este o 

caractere considerado de maior importância no presente estudo. Já a produtividade (kg.ha-1) 

recebeu peso igual a 2. 

De acordo com o índice de seleção, as famílias que apresentaram as melhores 

médias fenotípicas na seleção simultânea foram SRCP.55, SRCP.318, SRCP.54, SRCP.147, 

SRCP.260, SRCP.20, SRCP.150, SRCP.243, SRCP.292 e SRCP.144 (Tabela 9). Quando os 

caracteres são observados individualmente, as famílias selecionadas ficaram no grupo das 

melhores famílias, para resistência ao CBC (Apêndice B). Com relação a produtividade de 

grãos (kg.ha-1), as famílias selecionadas SRCP.55, SRCP.147, SRCP.318, SRCP.144 e 

SRCP.54 ficaram no grupo das melhores famílias, enquanto as famílias SRCP.292, SRCP.150, 

SRCP.20, SRCP.260 e SRCP.243 ficaram no segundo melhor grupo, no qual também se 

encontra a cultivar BRS Esplendor. 

Com a seleção dessas dez melhores famílias para a seleção simultânea dos dois 

caracteres avaliados, obteve-se ganhos de seleção positivos de 10,12% para produtividade de 

grãos (kg.ha-1) e 3,27% para a resistência ao crestamento bacteriano comum (Tabela 9). Outros 

trabalhos também vêm apresentando bons resultados na utilização de índices de seleção. Torres 

comparou o método dos níveis independentes de eliminação com o índice de seleção de Smith 

(1936), o índice de seleção de Hazel (1943), o índice de seleção de Mulamba e Mock (1978) e 

o índice multiplicativo de Subandi (1973) na seleção simultânea para os caracteres de porte da 

planta, acamamento, peso de 100 grãos e produtividade de grãos na cultura do feijão-caupí. No 

segundo ciclo de seleção recorrente, ele obteve os melhores resultados utilizando o índice de 

seleção de Mulamba e Mock (1978) com estimativas de ganhos simultâneos da ordem de 

23,46%, embora, por outro lado, para a produtividade de grãos, hajam sido obtidos ganhos 

negativos (Torres, 2015). 

 



 

57 
  

Tabela 9 - Seleção das 10 melhores famílias baseado no Índice da soma de “ranks” - 

Mulamba e Mock (1978), para produtividade (kg.ha-1) e notas para resistência ao 

crestamento bacteriano comum (CBC), avaliados em 5 ambientes (Brasília-DF, CNPAF-

inverno, Ponta Grossa, Goiânia-GO e CNPAF-águas). 

             PROGÊNIES SELECIONADAS       

 Identificação Produtividade CBC      

 SRCP.55 2615 2,78      

 SRCP.318 2490 2,73      

 SRCP.54 2326 2,71      

 SRCP.147 2582 2,64      

 SRCP.260 2161 2,72      

 SRCP.20 2113 2,75      

 SRCP.150 2153 2,69      

 SRCP.243 2061 2,77      

 SRCP.292 2194 2,65      

 SRCP.144 2420 2,61       

VARIÁVEL Xo Xs h² % GS GS % P. 

Produtividade 2048,3 2311,4 78,79 207,30 10,12 2 

CBC 2,58 2,71 69,17 0,08 3,27 3 

Ganho Total - -  -  207,38 13,39  - 
Média original (Xo), média das progênies selecionadas (Xs), coeficiente de determinação genotípico (h² 

%), ganho de seleção (GS), peso (P.) 

 

O ganho por seleção entre os dois caracteres avaliados, comparativamente, foi mais 

expressivo para a produtividade de grãos. Entretanto, mesmo que o ganho para resistência ao 

CBC seja menos expressivo, espera-se que estes ganhos continuem a apresentar resultados 

positivos nos futuros ciclos de seleção, o que só é possível se houver variabilidade genética, tal 

como propõe a metodologia da seleção recorrente, no qual se aumenta a média dos alelos 

favoráveis ao longo dos ciclos, aumentando-se, assim, a média do caractere avaliado. É 

oportuno informar que no início do programa foram selecionadas 361 famílias em Ponta 

Grossa-PR e 300 famílias em Santo Antônio-GO, sendo posteriormente realizada nova seleção, 

que resultou nas 60 melhores famílias, com base nos caracteres de resistência ao CBC, 

produtividade de grãos e tipo de grão. Devido aos processos de seleção realizados na população, 

esperava-se que a média para estes caracteres já havia aumentado, mas a variabilidade genética 

pode ter sido reduzida, contribuindo para a diminuição gradual do ganho de seleção das 

respectivas famílias mais promissoras. Ainda assim, essas mesmas famílias continuaram a 

apresentar ganhos de seleção positivos. 
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4.2.2 Crestamento bacteriano comum, produtividade e acamamento  

 

Na seleção das 10 melhores famílias com base na resistência ao crestamento 

bacteriano comum (CBC), produtividade (kg.ha-1) e acamamento de planta, foram utilizados os 

dados de avaliação de quatro ambientes (Brasília-DF, Santo Antônio de Goiás-GO período de 

Inverno, Ponta Grossa-PR e Goiânia-GO). Foi estabelecido o maior peso (peso 3) para 

resistência ao CBC, enquanto a variável produtividade (kg.ha-1) recebeu o segundo maior peso 

(peso 2), por ser uma variável de considerável importância e, ademais, as 60 famílias iniciais já 

haviam sido previamente selecionadas com base nesse caractere. O menor peso (peso 1) foi 

atribuído à variável acamamento de planta. 

De acordo com o índice de seleção, as famílias que apresentaram as melhores 

médias fenotípicas na seleção simultânea desses três caracteres foram SRCP.55, SRCP.54, 

SRCP.260, SRCP.318, SRCP.150, SRCP.20, SRCP.243, SRCP.292, SRCP.159 e SRCP.181 

(Tabela 10). Observando-se os caracteres de forma individual, todas as famílias selecionadas 

ficaram no grupo das melhores famílias para resistência ao CBC (Apêndice B). Quando 

observada a variável produtividade de grãos (kg.ha-1), apenas as famílias selecionadas 

SRCP.55, SRCP.318, e SRCP.54 ficaram no grupo das melhores famílias, enquanto as demais 

famílias ficaram no segundo melhor grupo. Quanto à resistência ao acamamento, todas as 

famílias ficaram no grupo das melhores, com exceção das famílias SRCP.318 e SRCP.54, que 

ficaram em um segundo grupo. 

Na seleção simultânea desses caracteres avaliados, obteve-se ganhos de seleção 

positivos de 6,26% para produtividade de grãos (kg.ha-1), 3,34% para a resistência ao 

crestamento bacteriano comum e 1,06 % para acamamento (Tabela 10). O ganho de seleção 

das 10 melhoras famílias quando acrescido do caractere acamamento, apresentou considerável 

diminuição de ganho para produtividade de grãos e, como consequência, diminuição do ganho 

total. Em contrapartida, obteve-se aumento do ganho para CBC. Um dos prováveis motivos de 

o caractere acamamento ter apresentado menor ganho em comparação aos demais caracteres, 

se deve ao fato de as famílias não apresentarem variabilidade genética, embora não tenha 

ocorrido seleção anteriormente para esse caractere em específico. 

A utilização de índices de seleção tem mostrado diferentes valores para os ganhos 

de seleção para o acamamento. No trabalho realizado por Torres, por exemplo, comparando 

diferentes métodos de seleção simultânea para diferentes variáveis com a cultura do feijão-
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caupí, o acamamento de planta apresentou os menores ganhos nos diferentes métodos utilizados 

(Torres, 2015). 

 

Tabela 10 - Seleção das 10 melhores famílias baseado no Índice da soma de “ranks” - 

Mulamba e Mock (1978), para produtividade (kg.ha-1), notas de acamamento e notas de 

resistência ao crestamento bacteriano comum (CBC), avaliados em 4 ambientes (Brasília-

DF, CNPAF-inverno, Ponta Grossa e Goiânia-GO). 

 PROGÊNIES SELECIONADAS     

 Identificação Produtividade CBC Acamamento     

 SRCP.55 2863 2,76 2,56     

 SRCP.54 2478 2,74 2,62     

 SRCP.260 2408 2,73 2,65     

 SRCP.318 2684 2,76 2,51     

 SRCP.150 2422 2,71 2,63     

 SRCP.20 2308 2,71 2,67     

 SRCP.243 2225 2,77 2,58     

 SRCP.292 2357 2,72 2,56     

 SRCP.159 2349 2,68 2,64     

 SRCP.181 2215 2,68 2,64     

VARIÁVEL Xo Xs h² % GS GS % P. 

Produtividade 2248,8 2430,8 77,27 140,68 6,26 2 

CBC 2,6 2,7 64,08 0,09 3,34 3 

Acamamento 2,56 2,60 58,15 0,03 1,06 1 

Ganho Total  -  -  - 140,80 10,66  - 

Média original (Xo), média das progênies selecionadas (Xs), coeficiente de determinação genotípico (h² %), 

ganho de seleção (GS), peso (P.) 

 

4.2.3 Crestamento bacteriano comum, produtividade, acamamento e 

antracnose 

 

Na seleção das 10 melhores famílias com base na resistência ao crestamento 

bacteriano comum (CBC), produtividade (kg.ha-1), acamamento de planta e resistência à 

antracnose, foram utilizadas as avaliações de três ambientes (Brasília-DF, Santo Antônio de 

Goiás-GO, no inverno, e Ponta Grossa-PR). Como nos demais casos, foi estabelecido o maior 

peso (peso 3) para resistência ao CBC, enquanto a produtividade (kg.ha-1) recebeu o segundo 

maior peso (peso 2). As outras duas variáveis, que não foram utilizadas nas fases anteriores do 

programa de seleção recorrente, foram o acamamento de planta e a resistência à antracnose, as 
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quais receberam o menor peso (peso 1). Essas duas últimas variáveis receberam o menor peso 

justamente porque, embora são de indiscutível relevância agronômica, no contexto do presente 

estudo não foram as variáveis mais importantes. 

De acordo com o índice de seleção, as famílias que apresentaram as melhores 

médias fenotípicas na seleção simultânea para os quatro caracteres foram SRCP.55, SRCP.260, 

SRCP.318, SRCP.54, SRCP.150, SRCP.20, SRCP.292, SRCP.352, SRCP.195 e SRCP.181 

(Tabela 11). Quando observados os caracteres de forma individual, todas as famílias 

selecionadas ficaram no grupo das melhores famílias para resistência ao CBC (Apêndice B). 

Com relação à produtividade de grãos (kg.ha-1), as famílias SRCP.55, SRCP.318, SRCP.195, 

SRCP.352 e SRCP.54 ficaram no grupo das melhores famílias, enquanto as demais ficaram no 

segundo melhor grupo. Em relação ao acamamento de planta, apenas as famílias SRCP.55, 

SRCP.195 e SRCP.318 ficaram no segundo grupo, e as demais no primeiro grupo. Enfim, 

quanto à resistência à antracnose, todas as famílias ficaram no primeiro grupo, salvo as famílias 

SRCP.20, SRCP.150 e SRCP.181, que compuseram um segundo grupo. 

Com a seleção das dez melhores famílias para a seleção simultânea dos quatro 

caracteres avaliados, foi possível obter ganhos de seleção positivos de 10,25% para 

produtividade de grãos (kg.ha-1), 3,05% para a resistência ao CBC, 1,32% para acamamento de 

planta, 7,51 para resistência à antracnose (Tabela 11). Pôde-se constatar que, apesar da 

resistência à antracnose não ter sido uma das principais variáveis de importância na escolha dos 

genitores utilizados na formação da população base, foi possível obter ganhos consideráveis 

em relação a essa variável.  

Note-se que todas as famílias selecionadas no presente estudo, independentemente 

das variáveis aplicadas na seleção, ficaram no melhor grupo pelo teste de Scott-Knott com 

relação à resistência ao CBC.  

É importar frisar que as famílias SRCP.55, SRCP.260, SRCP.318, SRCP.54, 

SRCP.150, SRCP.20 e SRCP.292 foram selecionadas em todas as estratégias utilizadas, 

independente das variáveis empregadas no índice de seleção de Mulamba e Mock (1978).  

Na seleção das famílias mais promissoras, destaca-se a família SRCP.243 

selecionada quando se fez a seleção utilizando as variáveis resistência ao CBC e produtividade 

de grãos, mantendo bom desempenho também quando se acrescentou a variável de resistência 

ao acamamento. Destaca-se, também, a família SRCP.181, que foi selecionada quando se 

utilizou simultaneamente a resistência ao CBC, produtividade de grãos e acamamento de planta 

e, também, quando se acrescentou a resistência à antracnose. Já as famílias SRCP144 e 
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SRCP147 foram selecionadas apenas quando se realizou a seleção simultânea para resistência 

ao CBC e produtividade de grãos. A família SRCP159 foi selecionada apenas quando se 

realizou a seleção simultânea para resistência ao CBC, produtividade de grãos e acamamento 

de planta. As famílias SRCP352 e SRCP195 foram selecionadas apenas quando se realizou a 

seleção simultânea com todas as variáveis avaliadas. 

 

Tabela 11 - Seleção das 10 melhores famílias baseado no Índice da soma de “ranks”  - 

Mulamba e Mock (1978), para produtividade (kg.ha-1), acamamento e notas de resistência 

ao crestamento bacteriano comum (CBC) e antracnose, avaliados em 3 ambientes 

(Brasília-DF, CNPAF-inverno e Ponta Grossa). 

 PROGÊNIES SELECIONADAS   

 Identificação Produtividade CBC Acamamento Antracnose   

 SRCP.55 3029 2,72 2,6 2,97   

 SRCP.260 2533 2,75 2,68 2,87   

 SRCP.318 2831 2,77 2,54 2,85   

 SRCP.54 2619 2,72 2,62 2,9   

 SRCP.150 2572 2,72 2,63 2,66   

 SRCP.20 2442 2,7 2,69 2,68   

 SRCP.292 2352 2,73 2,59 2,84   

 SRCP.352 2540 2,62 2,63 2,94   

 SRCP.195 2669 2,63 2,53 2,82   

 SRCP.181 2225 2,7 2,65 2,61   

VARIÁVEL Xo Xs h² % GS GS % P. 

Produtividade 2291,0 2581,2 80,90 234,77 10,25 2 

CBC 2,6 2,7 59,38 0,08 3,05 3 

Acamamento 2,6 2,6 58,48 0,03 1,32 1 

Antracnose 2,60 2,81 88,75 0,19 7,51 1 

Ganho Total  -  -  - 235,08 22,13 -  

Média original (Xo), média das progênies selecionadas (Xs), coeficiente de determinação genotípico (h² 

%), ganho de seleção (GS), peso econômico (P.) 

 

Por fim, foram selecionadas 14 famílias no total, sendo que metade delas foram 

selecionadas independentemente da característica utilizada para realização da seleção 

simultânea e, com relação a resistência ao CBC, não houve grandes variações no ganho de 

seleção independentemente das variáveis utilizadas. 



 

62 
  

4.3 ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE 

 

Em um determinado ambiente, a manifestação fenotípica é o resultado da ação do 

genótipo sob influência do meio. Mas, quando se considera uma série de ambientes, detecta-se 

além dos efeitos genéticos e ambientais, um efeito adicional, proporcionado pela interação entre 

eles. Quando se necessita gerar informações pormenorizadas sobre o comportamento de cada 

genótipo diante das variações ambientais, realizam-se análises de adaptabilidade e estabilidade. 

Assim, torna-se possível a identificação de genótipos de comportamento previsível e que sejam 

responsivos às variações ambientais, em condições específicas ou amplas (Cruz et al., 2012). 

Entre as dificuldades nos estudos de adaptabilidade e estabilidade, estão presentes 

a classificação das linhagens e a decisão sobre quais serão indicadas como cultivares (Ramalho 

et al., 2012). No presente estudo, foi empregada a metodologia proposta por Nunes et al. (2005), 

que faz uso de um método gráfico cuja vantagem é facilitar a visualização e a interpretação dos 

dados experimentais, permitindo avaliar o desempenho e a estabilidade de cada genótipo nos 

diferentes ambientes. 

A análise de estabilidade foi representada pelo coeficiente de variação ambiental 

(CVZij) dos índices de adaptabilidade Zij, o qual corresponde ao valor padronizado da média do 

genótipo em cada ambiente acrescido da constante “+4” (Apêndices D). Já a adaptabilidade foi 

representada por meio da construção dos “gráficos polares” com os valores de Zij, sendo os 

gráficos construídos para todas as famílias selecionadas no índice de seleção juntamente com 

as testemunhas BRS Esplendor e BRS Esteio.  

Com relação a estabilidade para a produtividade de grãos das famílias selecionadas, 

todas apresentaram CVZij menores que a média geral dos CVZij (Apêndices D). As famílias 

selecionadas também apresentaram CVZij menores que as testemunhas utilizadas, com exceção 

somente da família SRCP.292, o que indica boa estabilidade de produção de grãos em 

comparação com todas as famílias da população inicial e as testemunhas BRS Esteio e 

Esplendor, as quais apresentam alto potencial produtivo. Vale ressaltar também que as famílias 

SRCP.55 e SRCP.318, além de estarem entre as famílias com os maiores valores de índices de 

adaptabilidade, também estão entre as famílias com os menores valores de CVZij. 

O comportamento das famílias selecionadas (juntamente com as testemunhas 

utilizadas) para a variável produtividade de grãos pode ser observado no Apêndice F. A maior 

parte dessas famílias apresentaram desempenho acima da média ambiental na maior parte das 

localidades, resultando, dessa forma, em gráficos polares do tipo “bola cheia”. Foi possível 
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constatar, também, que as famílias SRCP.55, SRCP.318, SRCP.195 e SRCP.147 apresentaram 

desempenho satisfatório, ou seja, ficando sempre acima da média ambiental em todas as 

localidades avaliadas.  

Em relação a estabilidade para a resistência ao CBC das famílias selecionadas, com 

exceção somente da família SRCP.195, todas apresentaram CVZij menores que a média geral 

dos CVZij (Apêndices D). As famílias selecionadas também apresentaram CVZij menores que a 

testemunha BRS Esteio que é considerada suscetível ao CBC. Já quando comparado à 

testemunha BRS Esplendor, com exceção das famílias SRCP.144, SRCP.352 e SRCP.195, 

todas as famílias também apresentaram menor CVZij, o que indica boa estabilidade quanto à 

resistência ao CBC em comparação com todas as famílias da população inicial e as testemunhas 

utilizadas. Foi observado, também, que as famílias SRCP.243, SRCP.159, SRCP.260, 

SRCP.150, SRCP.318, SRCP.55, SRCP.54, SRCP.352 e SRCP.181, além de estarem entre as 

famílias com os maiores valores de índices de adaptabilidade, também estão entre as famílias 

com os menores valores de CVZij. 

Os comportamentos das famílias selecionadas juntamente com as testemunhas 

utilizadas para o nível de resistência ao CBC, podem ser observados no Apêndice G. A maior 

parte dessas famílias apresentaram desempenho acima da média ambiental na maior parte das 

localidades, apresentando, também, gráficos polares do tipo “bola cheia”. É possível observar, 

também, que as famílias SRCP.54, SRCP.150, SRCP.243, SRCP.55, SRCP.318 e SRCP.260 

apresentaram desempenho satisfatório em todos os ambientes avaliados. A título de 

comparação, é interessante notar que a testemunha BRS Esplendor apresentou o formato “bola 

cheia” enquanto a testemunha BRS Esteio, a qual tem sido considerada como suscetível ao 

CBC, apresentou o formato de “bola murcha”. 

Em relação a estabilidade para a resistência ao acamamento das famílias 

selecionadas, com exceção das famílias SRCP.318, SRCP.144, SRCP.150, SRCP.55 e 

SRCP.147, todas as demais apresentaram CVZij menores que a média geral dos CVZij 

(Apêndices D). As famílias selecionadas também apresentaram CVZij menores que a 

testemunha BRS Esteio, e apenas as famílias SRCP.181, SRCP.195, SRCP.20 e SRCP.260 

apresentaram CVZij menores que a testemunha BRS Esplendor. Frise-se que as testemunhas 

BRS Esteio e BRS Esplendor são consideradas como resistentes ao acamamento. Foi 

observado, também, que as famílias SRCP.181, SRCP.20 e SRCP.260, além estarem entre as 

famílias com os maiores valores de índices de adaptabilidade, também estão entre as famílias 

com os menores valores de CVZij. 
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Os comportamentos das famílias selecionadas juntamente com as testemunhas 

utilizadas, para o nível de resistência ao acamamento, podem ser observados no Apêndice H. 

A maior parte dessas famílias também apresentaram desempenho acima da média ambiental na 

maior parte das localidades, resultando em gráficos polares do tipo “bola cheia”. Ressalte-se 

que as famílias SRCP.181 e SRCP.20 apresentaram desempenho satisfatório em todos os 

ambientes avaliados.  

Em relação a estabilidade para a resistência à antracnose das famílias selecionadas, 

com exceção das famílias SRCP.147, SRCP.20 e SRCP.150, todas as demais apresentaram 

CVZij menores que a média geral dos CVZij (Apêndices D). As famílias selecionadas também 

apresentaram CVZij menores que a testemunha BRS Esplendor, sendo que apenas as famílias 

SRCP.352, SRCP.195, SRCP.243 e SRCP.292 apresentaram CVZij menores que a testemunha 

BRS Esteio. Por fim, foi observado que a família SRCP.352 além de estar entre as famílias com 

os maiores valores de índices de adaptabilidade, também se encontra entre as famílias com os 

menores valores de CVZij. 

Os comportamentos das famílias selecionadas juntamente com as testemunhas 

utilizadas, para o nível de resistência à antracnose, podem ser observados no Apêndice I. Assim 

como nos demais caracteres avaliados, a maior parte dessas famílias apresentaram desempenho 

acima da média ambiental na maior parte das localidades, resultando em gráficos polares do 

tipo “bola cheia”. Observou-se, ainda, que as famílias SRCP.54 e SRCP.292, SRCP.243, 

SRCP.55, SRCP.318, SRCP.260, SRCP.352 e SRCP.195 apresentaram desempenho 

satisfatório em todos os ambientes avaliados.  

Levando-se em conta todos os gráficos polares em conjunto (Apêndices F ao I), as 

famílias que mais se destacaram foram a SRCP.55 e a SRCP.318, uma vez que apresentaram 

índices de adaptabilidade acima da média ambiental para produtividade de grãos e resistência 

ao CBC e à antracnose em todas as localidades avaliadas. Já os resultados de adaptabilidade e 

estabilidade da maior parte das famílias selecionadas para as diferentes características, mostram 

que elas responderam vantajosamente, em conformidade com a melhoria do ambiente, 

resultando em alto rendimento e comportamentos previsíveis em função das variações 

ambientais nas quais foram avaliadas. 

Por fim, o trabalho realizado teve como principal foco a seleção das melhores 

famílias do programa de seleção recorrente para resistência ao CBC, dessa forma, as famílias 

selecionadas poderão ser, possivelmente, utilizadas como futuros genitores nos ciclos seguintes 

do programa. Sendo assim, com a utilização dessas famílias nos futuros ciclos, espera-se que 
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as novas populações apresentem desempenho médio maior que o desempenho da população do 

ciclo C0, no qual as famílias foram avaliadas e selecionadas, devido ao aumento dos alelos 

favoráveis que conferem resistência ao CBC e, também, das outras variáveis avaliadas. As 

famílias selecionadas no presente trabalho apresentam-se como potenciais genitores a serem 

utilizados em outros programas de melhoramento visando, sobretudo, à resistência ao CBC ou, 

até mesmo, como possíveis genótipos a serem lançados como novos cultivares. 

 

 



 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

i) Existe variabilidade genética entre as famílias para todos os caracteres avaliados  

ii) As 10 melhores famílias selecionadas simultaneamente para produtividade de grãos e 

resistência ao CBC foram SRCP.55, SRCP.318, SRCP.54, SRCP.147, SRCP.260, 

SRCP.20, SRCP.150, SRCP.243, SRCP.292 e SRCP.144; 

iii) As 10 melhores famílias selecionadas simultaneamente para produtividade de grãos, 

resistência ao CBC e acamamento de planta foram SRCP.55, SRCP.54, SRCP.260, 

SRCP.318, SRCP.150, SRCP.20, SRCP.243, SRCP.292, SRCP.159 e SRCP.181; 

iv) As 10 melhores famílias selecionadas, com seleção simultânea para produtividade de 

grãos (kg.ha-1), resistência ao CBC, acamamento de planta e resistência à antracnose 

foram SRCP.55, SRCP.260, SRCP.318, SRCP.54, SRCP.150, SRCP.20, SRCP.292, 

SRCP.352, SRCP.195 e SRCP.181; 

v) Houve ganhos de seleção para todas as variáveis analisadas; 

vi) As famílias selecionadas apresentaram boa adaptabilidade e estabilidade, 

principalmente, quando comparadas às testemunhas; 

vii) Dentre as famílias selecionadas, destacaram-se a SRCP.55 e a SRCP.318.  
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Apêndice A Médias gerais (originais) de 62 genótipos de feijoeiro-comum com 

grãos preto, avaliados durante os anos de 2015 e 2016, para as variáveis 

produtividade de grãos (kg.ha-1) em 6 ambientes, notas de Crestamento 

Bacteriano Comum (CBC) em 5 ambientes, acamamento (ACA) 4 

ambientes e antracnose (ANT) em 3 ambientes. 

Identificação Tratamento Produtividade (kg.ha-1) CBC ACA ANT 

SRCP.54 1 2131,9 3,1 3,6 2,0 

SRCP.129 2 1739,6 3,7 4,3 6,9 

SRCP.144 3 2151 3,6 4,2 3,8 

SRCP.147 4 2315,3 3,4 4,2 3,0 

SRCP.159 5 1924,6 3,4 3,5 4,4 

SRCP.160 6 1971,1 4,1 3,6 1,7 

SRCP.176 7 1664,6 3,7 4,3 3,7 

SRCP.187 8 1928,8 4,1 4,1 3,7 

SRCP.292 9 1958 3,4 3,9 2,3 

SRCP.48 10 1790,4 3,4 3,3 2,8 

SRCP.81 11 2068,5 3,9 3,5 6,4 

SRCP.91 12 1851,7 3,3 4,1 2,6 

SRCP.92 13 1455,1 4,0 4,3 6,3 

SRCP.96 14 1764,2 3,5 3,9 3,2 

SRCP.115 15 1635,3 4,0 3,7 1,3 

SRCP.146 16 1994,3 3,7 3,8 2,9 

SRCP.150 17 1936,4 3,2 3,6 3,3 

SRCP.172 18 1749,4 3,9 4,3 4,8 

SRCP.180 19 1782,6 3,5 3,3 2,3 

SRCP.194 20 1779,9 3,9 3,8 3,4 

SRCP.243 21 1879 2,8 3,8 3,1 

SRCP.352 22 2148,3 3,7 3,8 1,8 

SRCP.166 23 1725,7 3,5 3,9 3,7 

SRCP.175 24 1795,1 3,3 3,5 1,9 

SRCP.245 25 1842 3,7 4,1 4,6 

SRCP.20 26 1934,3 2,9 3,3 3,2 

SRCP.55 27 2389,2 2,7 3,9 1,7 

SRCP.119 28 1747,5 3,3 3,8 1,9 

SRCP.135 29 1742,5 3,8 3,7 3,7 

SRCP.148 30 1886 3,9 4,1 3,2 

SRCP.197 31 1672,6 4,1 4,3 5,8 

SRCP.200 32 1994,6 3,7 4,3 2,0 

SRCP.235 33 1836,8 3,1 3,1 2,3 

SRCP.318 34 2268,9 3,0 4,2 2,3 

SRCP.161 35 1708,9 3,5 3,6 3,2 

SRCP.181 36 1881,8 3,4 3,5 3,4 

SRCP.195 37 2150,6 3,5 4,1 2,4 

SRCP.260 38 1930,7 3,1 3,4 2,2 
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Apêndice A  (Continuação)       

Identificação Tratamento Produtividade (kg.ha-1) CBC ACA ANT 

SRCP.290 39 1780,1 4,3 4,4 4,4 

SRCP.295 40 1455,9 3,5 3,6 3,3 

SRCP.306 41 1875,8 5,3 3,3 1,8 

SRCP.311 42 1597,2 4,3 3,9 5,0 

SRCP.323 43 1322,2 4,0 3,9 5,0 

SRCP.333 44 1621,9 4,2 3,4 3,4 

SRCP.359 45 1695,8 3,7 4,3 3,8 

SRCP.236 46 1707,4 4,3 3,6 4,6 

SRPC.151 47 2061,5 4,1 3,5 1,7 

SRPC.152 48 1573,1 4,1 3,8 5,1 

SRPC.214 49 1807,6 3,7 4,6 4,2 

SRPC.215 50 1896,1 4,0 4,1 2,9 

SRPC.29 51 1430,3 3,9 3,5 3,2 

SRPC.61 52 2143,8 4,1 4,1 3,3 

SRPC.73 53 1679,3 4,7 4,2 6,0 

SRPC.79 54 2102,8 4,3 4,4 3,7 

SRPC.86 55 1996,3 4,1 4,0 5,6 

SRPC.168 56 1454,3 3,9 5,2 6,3 

SRPC.266 57 2226,1 3,7 3,8 1,8 

SRPC.94 58 1945 4,5 4,2 5,1 

SRPC.238 59 1761,9 4,1 4,5 5,7 

SRPC.265 60 1865,6 3,4 4,3 4,7 

BRS ESTEIO 61 2114,2 4,3 4,2 2,1 

BRS 

ESPLENDOR 
62 1916,9 3,5 3,8 3,8 

Os valores de CBC, Acamamento e Antracnose foram obtidos de valores de uma escala descritiva 

de notas, com variação de notas de 1 a 9, onde as menores notas representam os genótipos desejados. 

Para construção da tabela de médias gerais não foi realizado inversão da escala de notas. 
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Apêndice B Médias dos 62 genótipos de feijoeiro-comum com grãos preto, avaliados em 

6 ambientes para produtividade de grãos (kg.ha-1), avaliados em 5 ambientes 

para resistência ao crestamento bacteriano comum (CBC), avaliados em 4 

ambientes para acamamento, avaliados em 3 ambientes para resistência à 

antracnose, durante os anos de 2015 e 2016.  

Genótipo 
Prod. 

 (kg.ha-1) 
Genótipo CBC Genótipo ACA Genótipo ANT 

SRCP.55 2389 a SRCP.55 2,78 a SRCP.235 2,72 a SRCP.115 3,03 a 

SRCP.147 2315 a SRCP.243 2,77 a SRCP.20 2,67 a SRCP.55 2,97 a 

SRCP.318 2269 a SRCP.20 2,75 a SRCP.48 2,67 a SRCP.160 2,97 a 

SRPC.266 2226 a SRCP.318 2,73 a SRCP.306 2,67 a SRPC.151 2,97 a 

SRCP.144 2151 a SRCP.260 2,72 a SRCP.180 2,67 a SRPC.266 2,95 a 

SRCP.195 2151 a SRCP.54 2,71 a SRCP.260 2,65 a SRCP.306 2,95 a 

SRCP.352 2148 a SRCP.235 2,7 a SRCP.333 2,65 a SRCP.352 2,94 a 

SRPC.61 2144 a SRCP.150 2,69 a SRCP.175 2,64 a SRCP.119 2,93 a 

SRCP.54 2132 a SRCP.175 2,68 a SRCP.159 2,64 a SRCP.175 2,93 a 

BRS Esteio 2114 a SRCP.119 2,68 a SRCP.181 2,64 a SRCP.200 2,9 a 

SRPC.79 2103 a SRCP.91 2,66 a SRPC.151 2,64 a SRCP.54 2,9 a 

SRCP.81 2069 a SRCP.292 2,65 a SRPC.29 2,64 a 
BRS 

Esteio 
2,89 a 

SRPC.151 2062 a SRCP.159 2,65 a SRCP.81 2,64 a SRCP.260 2,87 a 

SRPC.86 1996 b SRCP.48 2,65 a SRCP.150 2,63 a SRCP.235 2,85 a 

SRCP.200 1995 b SRCP.181 2,65 a SRCP.236 2,63 a SRCP.318 2,85 a 

SRCP.146 1994 b SRCP.147 2,65 a SRCP.161 2,62 a SRCP.180 2,85 a 

SRCP.160 1971 b SRCP.96 2,64 a SRCP.160 2,62 a SRCP.292 2,84 a 

SRCP.292 1958 b SRPC.265 2,64 a SRCP.54 2,62 a SRCP.195 2,82 a 

SRPC.94 1945 b SRCP.180 2,63 a SRCP.295 2,62 a SRCP.91 2,8 a 

SRCP.150 1936 b SRCP.161 2,63 a SRCP.115 2,61 a SRCP.48 2,76 b 

SRCP.20 1934 b SRCP.166 2,63 a SRCP.135 2,6 a SRPC.215 2,74 b 

SRCP.260 1931 b SRCP.295 2,62 a SRPC.266 2,6 a SRCP.147 2,72 b 

SRCP.187 1929 b SRCP.195 2,62 a SRCP.119 2,59 a SRCP.146 2,71 b 

SRCP.159 1925 b 
BRS 

Esplendor 
2,62 a SRCP.352 2,59 a SRCP.243 2,71 b 

BRS Esplendor 1917 b SRCP.144 2,61 a SRCP.146 2,59 a SRCP.20 2,68 b 

SRPC.215 1896 b SRCP.352 2,6 a SRCP.243 2,58 a SRPC.29 2,68 b 

SRCP.148 1886 b SRCP.200 2,6 a SRPC.152 2,57 a SRCP.96 2,68 b 

SRCP.181 1882 b SRCP.359 2,6 a 
BRS 

Esplendor 
2,57 a SRCP.148 2,66 b 

SRCP.243 1879 b SRCP.176 2,6 a SRCP.194 2,57 a SRPC.61 2,66 b 

SRCP.306 1876 b SRPC.214 2,6 a SRCP.292 2,56 a SRCP.150 2,66 b 

SRPC.265 1866 b SRCP.129 2,6 a SRCP.311 2,56 a SRCP.295 2,66 b 

SRCP.91 1852 c SRCP.146 2,59 a SRCP.55 2,56 b SRCP.161 2,65 b 

SRCP.245 1842 c SRCP.245 2,59 a SRCP.166 2,55 b SRCP.333 2,64 b 

SRCP.235 1837 c SRPC.266 2,58 a SRCP.96 2,55 b SRCP.194 2,62 b 
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Apêndice B. (Continuação)         

Genótipo 

Prod. 

(kg.ha-1) Genótipo 
CBC 

Genótipo 
ACA 

Genótipo 
ANT 

SRPC.214 1808 c SRCP.135 2,57 b SRCP.323 2,55 b SRCP.181 2,61 b 

SRCP.175 1795 c SRPC.29 2,56 b SRPC.86 2,54 b SRCP.176 2,59 b 

SRCP.48 1790 c SRCP.148 2,56 b SRCP.187 2,53 b SRCP.166 2,59 b 

SRCP.180 1783 c SRPC.168 2,56 b SRCP.148 2,53 b SRCP.187 2,59 b 

SRCP.290 1780 c SRCP.194 2,55 b SRPC.61 2,53 b SRPC.79 2,58 b 

SRCP.194 1780 c SRCP.172 2,55 b SRCP.91 2,52 b SRCP.135 2,56 b 

SRCP.96 1764 c SRCP.81 2,54 b SRCP.245 2,52 b SRCP.144 2,56 b 

SRPC.238 1762 c SRPC.215 2,53 b SRPC.215 2,52 b SRCP.359 2,55 b 

SRCP.172 1749 c SRCP.323 2,53 b SRCP.195 2,52 b 
BRS 

Esplendor 2,55 b 

SRCP.119 1748 c SRCP.187 2,53 b SRPC.73 2,51 b SRPC.214 2,49 b 

SRCP.135 1743 c SRPC.86 2,52 b SRCP.318 2,51 b SRCP.159 2,43 c 

SRCP.129 1740 c SRCP.92 2,52 b SRCP.147 2,51 b SRCP.245 2,42 c 

SRCP.166 1726 c SRPC.151 2,52 b SRCP.144 2,5 b SRCP.290 2,41 c 

SRCP.161 1709 c SRCP.115 2,52 b SRPC.94 2,5 b SRCP.236 2,4 c 

SRCP.236 1707 c SRPC.152 2,52 b 
BRS 

Esteio 2,5 b SRPC.265 2,38 c 

SRCP.359 1696 c SRPC.61 2,52 b SRCP.197 2,49 b SRCP.172 2,35 c 

SRPC.73 1679 c SRCP.160 2,51 b SRCP.200 2,49 b SRCP.323 2,3 c 

SRCP.197 1673 c SRPC.238 2,51 b SRCP.172 2,49 b SRPC.152 2,29 c 

SRCP.176 1665 c SRCP.197 2,51 b SRPC.265 2,49 b SRPC.94 2,29 c 

SRCP.115 1635 c SRCP.333 2,49 b SRCP.129 2,49 b SRCP.311 2,28 c 

SRCP.333 1622 c 
BRS 

Esteio 2,48 b SRCP.359 2,48 b SRPC.86 2,18 d 

SRCP.311 1597 d SRCP.236 2,48 b SRCP.176 2,47 b SRPC.238 2,14 d 

SRPC.152 1573 d SRPC.79 2,46 b SRCP.92 2,47 b SRCP.197 2,1 d 

SRCP.295 1456 d SRCP.311 2,46 b SRPC.79 2,45 b SRPC.73 2,09 d 

SRCP.92 1455 d SRCP.290 2,46 b SRCP.290 2,45 b SRPC.168 2 d 

SRPC.168 1454 d SRPC.94 2,43 b SRPC.238 2,44 b SRCP.92 1,96 d 

SRPC.29 1430 d SRPC.73 2,39 b SRPC.214 2,42 b SRCP.81 1,95 d 

SRCP.323 1322 d SRCP.306 2,27 b SRPC.168 2,29 b SRCP.129 1,86 d 

Teste de Scott-Knott realizado ao nível de significância de 10%, médias seguidas da mesma letra, na 

vertical, não diferem entre se estatisticamente. Valores das notas de CBC, acamamento e antracnose foram 

invertidos (nota 1 invertida para 9, nota 2 invertida para 8 e assim respectivamente) e transformados pela 

expressão; raiz de “x”+0,5, onde x representa o valor original obtido nas avaliações. Variáveis; 

produtividade (Prod.), crestamento bacteriano comum (CBC), acamamento (ACA) e antracnose (ANT). 
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Apêndice C Médias das 60 famílias de feijoeiro-comum com grãos preto avaliadas 

para CBC em casa de vegetação, durante o ano de 2016. As famílias 

foram inoculadas como descrito pelo método de incisão das folhas 

(Rava, 1984). 

Tratamento  Média  Grupo Tratamento  Média  Grupo 

Sem inoculação do 

patógeno 
0,29 a SRPC.29 5,13 b 

Sem inoculação do 

patógeno 
0,42 a SRCP.352 5,17 b 

SRCP.147 4,33 b SRCP.323 5,17 b 

SRCP.318 4,33 b SRPC.151 5,17 b 

SRCP.146 4,38 b SRPC.215 5,17 b 

SRPC.152 4,46 b SRCP.48 5,21 c 

SRCP.115 4,50 b SRCP.148 5,21 c 

SRCP.119 4,50 b SRCP.172 5,29 c 

SRCP.54 4,67 b SRCP.129 5,33 c 

SRCP.176 4,71 b SRPC.238 5,33 c 

SRPC.79 4,71 b SRCP.150 5,38 c 

SRCP.292 4,75 b SRCP.200 5,38 c 

SRPC.86 4,75 b BRS ESPLENDOR 5,38 c 

SRCP.160 4,79 b SRCP.175 5,42 c 

SRCP.96 4,79 b SRCP.236 5,42 c 

SRCP.144 4,83 b SRPC.61 5,42 c 

SRPC.94 4,83 b SRCP.91 5,46 c 

SRCP.194 4,88 b SRCP.295 5,46 c 

SRCP.92 4,92 b SRCP.359 5,46 c 

SRCP.181 4,92 b SRPC.168 5,50 c 

SRCP.81 4,96 b SRCP.159 5,54 c 

SRCP.180 4,96 b SRCP.245 5,58 c 

SRCP.166 4,96 b SRCP.135 5,58 c 

SRCP.260 4,96 b SRCP.306 5,58 c 

SRPC.265 4,96 b SRPC.73 5,58 c 

SRCP.243 5,00 b SRCP.311 5,63 c 

SRPC.266 5,04 b SRPC.214 5,63 c 

SRCP.55 5,08 b SRCP.187 5,75 c 

SRCP.197 5,08 b SRCP.290 5,92 c 

SRCP.333 5,08 b SRCP.195 5,96 c 

SRCP.20 5,13 b SRCP.161 6,00 c 

SRCP.235 5,13 b BRS ESTEIO 6,00 c 

Teste de médias de Scott-Knott ao nível de significância de 10%, de 60 famílias e mais quatro testemunhas 

(Testemunhas BRS Esplendor e BRS Esteio e outras duas testemunhas que não foram inoculadas com o 

patógeno apenas realizou-se o corte das folhas com a tesoura mergulhada em água). 
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Apêndice D Estimativas de parâmetros de estabilidade de 62 genótipos de feijoeiro-comum com grãos pretos, avaliados em 6 ambientes 

para produtividade de grãos (Prod. kg.ha-1), avaliados em 5 ambientes para crestamento bacteriano comum (CBC), 

avaliados em 4 ambientes para acamamento (ACA) de planta e avaliados em 3 ambientes para antracnose (ANT), durante 

os anos de 2015 e 2016 em diferentes regiões. 

ID 
Prod. 

ID 
CBC  

ID 
ACA  

ID 
ANT 

Zi CVZi  Zi CVzi Zi CVzi Zi CVzi 

SRCP.55 5,41 7,00 SRCP.55 5,32 10,07 SRCP.235 5,22 14,61 SRCP.115 5,29 5,11 

SRCP.318 5,13 9,48 SRCP.243 5,25 6,16 SRCP.48 4,94 12,49 SRCP.160 5,14 3,67 

SRCP.147 5,02 15,48 SRCP.20 5,04 27,17 SRCP.180 4,87 10,35 SRPC.151 5,12 2,15 

SRPC.266 4,92 16,37 SRCP.318 4,99 9,74 SRCP.306 4,86 38,64 SRCP.55 5,11 7,93 

SRCP.352 4,89 19,96 SRCP.54 4,92 10,66 SRCP.20 4,83 8,71 SRCP.306 5,08 1,69 

SRCP.195 4,82 16,44 SRCP.260 4,86 9,16 SRCP.333 4,76 20,19 SRPC.266 5,08 1,81 

SRCP.54 4,63 22,70 SRCP.235 4,79 9,67 SRCP.260 4,68 11,47 SRCP.352 5,05 2,54 

SRCP.144 4,61 15,00 SRCP.150 4,72 9,56 SRPC.151 4,66 14,81 SRCP.119 5,02 8,76 

SRPC.151 4,54 16,55 SRCP.119 4,57 21,63 SRCP.181 4,64 5,89 SRCP.175 4,99 4,66 

SRCP.81 4,51 31,80 SRCP.175 4,56 13,59 SRCP.160 4,6 18,98 SRCP.54 4,98 7,57 

BRS ESTEIO 4,49 23,04 SRCP.292 4,51 22,49 SRCP.175 4,59 12,96 SRCP.200 4,93 6,19 

SRPC.86 4,48 20,35 SRCP.159 4,47 8,04 SRCP.159 4,58 12,49 BRS ESTEIO 4,89 4,98 

BRS ESPLENDOR 4,40 20,19 SRCP.181 4,42 13,21 SRCP.236 4,58 14,9 SRCP.260 4,83 7,09 

SRCP.292 4,39 26,06 SRCP.91 4,4 17,82 SRPC.29 4,57 11,05 SRCP.180 4,8 4,12 

SRPC.79 4,39 21,57 SRCP.48 4,39 10,6 SRCP.81 4,56 27,66 SRCP.292 4,79 4,03 

SRPC.61 4,35 29,26 SRCP.96 4,39 11,58 SRCP.54 4,55 14,44 SRCP.318 4,79 6,56 

SRCP.243 4,34 19,63 SRCP.180 4,39 23,98 SRCP.161 4,53 7,76 SRCP.235 4,77 0,91 

SRCP.159 4,33 18,63 SRCP.295 4,37 19,81 SRCP.135 4,5 28,71 SRCP.195 4,7 2,55 

SRCP.146 4,31 15,84 SRCP.166 4,34 15,91 SRCP.150 4,48 23,16 SRCP.91 4,63 7,6 

SRPC.94 4,31 7,96 SRPC.265 4,32 28,2 SRCP.115 4,39 17,02 SRPC.215 4,48 5,84 
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Apêndice D (Continuação) 

ID 
Prod. 

ID 
CBC  

ID 
ACA  

ID 
ANT 

Zi CVZi  Zi CVzi Zi CVzi Zi CVzi 

SRCP.200 4,31 17,52 SRCP.147 4,31 25,23 SRCP.295 4,38 22,83 SRCP.146 4,46 10,44 

SRCP.160 4,21 24,46 SRCP.161 4,27 21,39 SRCP.119 4,27 11,24 SRCP.48 4,44 14,1 

SRCP.91 4,21 24,28 BRS ESPLENDOR 4,25 13,28 SRPC.266 4,21 35,4 SRCP.243 4,32 2,89 

SRCP.181 4,20 10,01 SRCP.129 4,16 32,23 SRCP.352 4,19 15 SRPC.61 4,3 9,26 

SRCP.148 4,20 23,45 SRCP.144 4,13 16,47 SRPC.152 4,19 20,67 SRPC.29 4,29 14,96 

SRCP.20 4,20 14,07 SRCP.352 4,12 10,85 SRCP.243 4,16 13,71 SRCP.148 4,28 9,51 

SRPC.265 4,18 26,08 SRCP.176 4,1 10,85 BRS ESPLENDOR 4,15 11,66 SRCP.96 4,27 3,84 

SRCP.175 4,16 32,61 SRCP.200 4,09 13,35 SRCP.146 4,15 18,36 SRCP.147 4,27 13,7 

SRCP.150 4,13 20,90 SRPC.214 4,09 26,86 SRCP.194 4,05 19,03 SRCP.295 4,23 4,97 

SRCP.235 4,10 21,88 SRCP.195 4,09 29,37 SRCP.96 4,03 33,63 SRCP.161 4,12 27,78 

SRCP.194 4,04 26,20 SRCP.146 4,05 12,18 SRCP.311 3,97 12,69 SRCP.20 4,11 18,5 

SRCP.260 4,01 13,24 SRCP.359 4,04 13,74 SRCP.292 3,96 15,43 SRCP.333 4,1 4,37 

SRCP.187 3,99 16,63 SRPC.266 3,97 23,05 SRPC.86 3,92 23,86 SRCP.135 4,1 21,13 

SRPC.215 3,94 17,67 SRPC.29 3,96 16,64 SRCP.166 3,91 32,95 SRCP.194 4,09 3,83 

SRCP.119 3,89 17,64 SRCP.245 3,96 26,56 SRCP.323 3,91 40,55 SRCP.150 4,09 20,46 

SRCP.48 3,87 20,17 SRCP.135 3,91 13,3 SRCP.55 3,87 24,17 SRCP.166 4,04 10,36 

SRCP.96 3,86 26,13 SRCP.172 3,87 16,92 SRPC.215 3,78 15,2 SRCP.181 4,03 12,74 

SRCP.306 3,85 24,36 SRCP.148 3,83 16,47 SRCP.245 3,77 10,83 SRCP.176 4,03 21,38 

SRCP.172 3,84 21,89 SRPC.168 3,83 21,86 SRCP.187 3,76 11,01 SRCP.187 4,01 5,35 

SRCP.245 3,82 14,31 SRCP.194 3,82 14 SRCP.148 3,72 17,22 SRCP.144 3,9 7,61 

SRPC.238 3,81 21,10 SRCP.115 3,68 23,86 SRCP.144 3,67 22,37 SRCP.359 3,86 13,16 

SRCP.180 3,79 17,59 SRPC.151 3,66 39,9 SRPC.61 3,66 15,78 SRPC.79 3,84 13,95 
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Apêndice D (Continuação) 

ID 
Prod. 

ID 
CBC  

ID 
ACA  

ID 
ANT 

Zi CVZi  Zi CVzi Zi CVzi Zi CVzi 

SRPC.214 3,78 8,45 SRCP.81 3,65 27,73 SRCP.195 3,65 8,31 BRS ESPLENDOR 3,81 28,24 

SRCP.290 3,77 41,75 SRPC.86 3,64 23,14 SRCP.91 3,65 19,74 SRPC.214 3,6 17,3 

SRCP.333 3,70 30,73 SRPC.61 3,64 29,1 SRCP.147 3,65 34,53 SRCP.159 3,47 7,79 

SRCP.135 3,69 12,71 SRPC.238 3,64 45,2 SRPC.73 3,6 21,66 SRCP.236 3,42 13,47 

SRCP.129 3,63 30,08 SRCP.187 3,63 14,35 SRCP.318 3,57 21,38 SRCP.245 3,41 5,69 

SRCP.161 3,57 31,25 SRCP.323 3,6 23,31 SRPC.94 3,57 44,47 SRPC.265 3,39 9,16 

SRCP.236 3,55 14,33 SRCP.92 3,59 32,96 BRS ESTEIO 3,56 46,35 SRCP.290 3,36 9,4 

SRCP.359 3,54 16,09 SRPC.215 3,59 44,11 SRCP.200 3,51 16,98 SRCP.172 3,24 18,33 

SRCP.197 3,49 30,52 SRCP.160 3,58 23,01 SRPC.265 3,5 20,6 SRCP.311 3,23 26,61 

SRCP.166 3,46 30,26 SRPC.152 3,54 14,94 SRCP.359 3,48 19,09 SRCP.323 3,16 24,95 

SRCP.176 3,39 14,80 SRCP.197 3,5 17,96 SRCP.197 3,47 10,07 SRPC.152 3,06 11,22 

SRCP.311 3,27 27,69 SRCP.333 3,34 16,13 SRCP.172 3,37 30,94 SRPC.94 3 9,88 

SRPC.73 3,23 25,87 SRCP.311 3,29 36,64 SRCP.176 3,37 33,92 SRPC.86 2,79 14,72 

SRCP.92 3,23 46,87 BRS ESTEIO 3,27 39,53 SRCP.290 3,3 37,38 SRCP.197 2,63 33,87 

SRCP.115 3,16 21,40 SRCP.290 3,26 26,89 SRCP.92 3,28 28,31 SRPC.238 2,53 45,52 

SRCP.295 3,06 22,75 SRCP.236 3,24 17,31 SRPC.79 3,25 31,21 SRPC.73 2,33 50,31 

SRPC.168 3,04 29,73 SRPC.79 3,22 27,87 SRCP.129 3,17 61,16 SRCP.92 2,19 30,57 

SRPC.152 3,00 20,11 SRPC.94 2,98 37,89 SRPC.238 3,13 25,37 SRCP.81 2,06 36,92 

SRPC.29 2,80 19,47 SRPC.73 2,73 35,27 SRPC.214 2,93 11,33 SRPC.168 2,03 31,88 

SRCP.323 2,69 35,93 SRCP.306 1,87 53,11 SRPC.168 1,95 43,69 SRCP.129 1,65 18,72 
Identificação do genótipo (ID); Valor padronizado da média dos ambientes, de cada genótipo, acrescido da constante "+4"(Zi); Estabilidade representado pelo coeficiente 

de variação de "Zi"(CVZi).  
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Apêndice E Médias gerais de 62 genótipos, com valores de escala de notas 

transformados, avaliados para produtividade de grãos (kg.ha-1), notas 

de Crestamento Bacteriano Comum (CBC), Acamamento (ACA) e 

Antracnose (ANT), de 62 genótipos de feijoeiro-comum com grãos 

preto, avaliados em diferentes regiões, durante os anos de 2015 e 2016. 

Identificação 
Produtividade 

(kg.ha-1) 
CBC  ACA  ANT 

SRCP.55 2389 2,776 2,555 2,970 

SRCP.243 1879 2,774 2,577 2,709 

SRCP.20 1934 2,747 2,670 2,683 

SRCP.318 2269 2,728 2,509 2,846 

SRCP.260 1931 2,717 2,649 2,866 

SRCP.54 2132 2,710 2,619 2,899 

SRCP.235 1837 2,704 2,720 2,849 

SRCP.150 1936 2,690 2,628 2,659 

SRCP.175 1795 2,680 2,641 2,929 

SRCP.119 1748 2,678 2,592 2,931 

SRCP.91 1852 2,658 2,524 2,804 

SRCP.159 1925 2,651 2,638 2,433 

SRCP.292 1958 2,651 2,562 2,842 

SRCP.48 1790 2,650 2,669 2,759 

SRCP.181 1882 2,648 2,639 2,613 

SRCP.147 2315 2,645 2,506 2,723 

SRCP.96 1764 2,639 2,544 2,675 

SRPC.265 1866 2,636 2,488 2,375 

SRCP.180 1783 2,631 2,665 2,846 

SRCP.161 1709 2,631 2,624 2,652 

SRCP.166 1726 2,630 2,551 2,586 

SRCP.295 1456 2,624 2,619 2,658 

SRCP.195 2151 2,618 2,519 2,824 

BRS Esplendor 1917 2,618 2,571 2,546 

SRCP.144 2151 2,614 2,504 2,556 

SRCP.352 2148 2,602 2,591 2,945 

SRCP.200 1995 2,601 2,493 2,904 

SRCP.359 1696 2,600 2,483 2,549 

SRCP.176 1665 2,597 2,468 2,587 

SRCP.129 1740 2,595 2,485 1,855 

SRPC.214 1808 2,595 2,423 2,494 

SRCP.146 1994 2,594 2,590 2,711 

SRCP.245 1842 2,586 2,523 2,419 

SRPC.266 2226 2,584 2,594 2,950 

SRCP.135 1743 2,570 2,598 2,560 

SRPC.29 1430 2,561 2,638 2,678 

SRCP.148 1886 2,557 2,528 2,663 
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Apêndice E (Continuação) 

Identificação 
Produtividade 

(kg.ha-1) 
CBC  ACA  ANT 

SRPC.168 1454 2,557 2.289 1.997 

SRCP.194 1780 2,551 2.570 2.616 

SRCP.172 1749 2,548 2.489 2.351 

SRCP.81 2068 2,542 2.635 1.947 

SRPC.215 1896 2,534 2.524 2.739 

SRCP.323 1322 2,531 2.545 2.295 

SRCP.187 1929 2,526 2.529 2.585 

SRCP.92 1455 2,523 2.467 1.963 

SRPC.86 1996 2,523 2.541 2.178 

SRCP.115 1635 2,521 2.606 3.027 

SRPC.151 2062 2,520 2.639 2.967 

SRPC.152 1573 2,516 2.573 2.291 

SRPC.61 2144 2,515 2.525 2.661 

SRCP.160 1971 2,514 2.621 2.970 

SRPC.238 1762 2,511 2.436 2.135 

SRCP.197 1673 2,508 2.494 2.104 

SRCP.333 1622 2,490 2.646 2.639 

SRCP.236 1707 2,476 2.626 2.399 

BRS ESTEIO 2114 2,476 2.499 2.886 

SRPC.79 2103 2,464 2.453 2.582 

SRCP.311 1597 2,462 2.559 2.279 

SRCP.290 1780 2,461 2.453 2.410 

SRPC.94 1945 2,427 2.504 2.289 

SRPC.73 1679 2,386 2.513 2.092 

SRCP.306 1876 2,268 2.669 2.948 

Os valores de CBC, Acamamento e Antracnose foram obtidos de valores de uma escala descritiva de 

notas, segundo a metodologia de Costa et al., 1990. Posteriormente esses valores foram invertidos (nota 

1 foi invertida para 9, nota 2 foi invertida para 8, 3 foi invertida para 7 e assim respectivamente) e 

transformados pela expressão; √("x"+0,5).  
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Apêndice F - Representação gráfica do desempenho de genótipos de feijoeiro-comum com grão preto para produção de grãos (kg /ha-1), segundo 

a metodologia de Nunes et al. (2005). O eixo tracejado representa a média do ambiente (valor da constante associada à variável Z) e os eixos 

solido (não tracejado) representam cada um dos 6 ambientes avaliados.  
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Apêndice F - (Continuação) 
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Apêndice F - (Continuação) 
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Apêndice G - Representação gráfica do desempenho de genótipos de feijoeiro-comum com grão preto para resistência ao crestamento bacteriano 

comum (CBC), segundo a metodologia de Nunes et al. (2005). O eixo tracejado representa a média do ambiente (valor da constante associada 

à variável Z) e os eixos solido (não tracejado) representam cada um dos 5 ambientes avaliados.  
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Apêndice G - (Continuação) 
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Apêndice G - (Continuação) 
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Apêndice H - Representação gráfica do desempenho de genótipos de feijoeiro-comum com grão preto para acamamento de planta, a 

metodologia de Nunes et al. (2005). O eixo tracejado representa a média do ambiente (valor da constante associada à variável Z) e os eixos 

solido (não tracejado) representam cada um dos 4 ambientes avaliados.  
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Apêndice H - (Continuação) 
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Apêndice H - (Continuação) 
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Apêndice I - Representação gráfica do desempenho de genótipos de feijoeiro-comum com grão preto para a resistência à antracnose, segundo 

a metodologia de Nunes et al. (2005). O eixo tracejado representa a média do ambiente (valor da constante associada à variável Z) e os eixos 

solido (não tracejado) representam cada um dos 3 ambientes avaliados.  



 

99 

 

 
 

Apêndice I - (Continuação) 
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Apêndice I - (Continuação) 
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Apêndice J. Variáveis avaliadas por ambiente.  

AMBIENTES  
VARIÁVEIS  

PROD. CBC ACA ANT 

BSB-DF X X X X 

CNPAF-inverno X X X X 

PG X X X X 

UFG X X X  

CNPAF-águas X X   

Rio Verde X    

CNPAF  

(Casa de vegetação) 
  X     

BSB-DF: Brasília-Distrito Federal; CNPAF-inverno: Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão 

localizado em Santo Antônio de Goiás-GO, ensaio realizado na "safra de inverno"; PG: Ponta Grossa - 

Paraná; UFG: Universidade Federal de Goiás localizada em Goiânia-GO; CNPAF-águas: ensaio realizado 

na "safra das águas"; Rio Verde: localizado em Goiás. Variáveis: Produtividade kg.ha-1 (PROD.), incidência 

de crestamento bacteriano comum (CBC), acamamento de planta (ACA) e incidência de antracnose (ANT). 

 
 

 

 

 


