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RESUMO 
 

RODRIGUES, L. L. Controle genético do escurecimento dos grãos de feijão com 

diferentes tipos de grão e origens. 2018. 62 f. Dissertação (Mestrado em Genética e 

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

Goiânia, 2018.
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O escurecimento dos grãos de feijão (Phaseolus vulgaris L.) ocorre após a 

colheita e gera perda no valor comercial do produto. Esse caráter é controlado por um gene 

com dominância do alelo que confere o escurecimento normal em feijões do tipo carioca e 

pinto. Em feijões do tipo pinto esse gene foi denominado Sd (Slow darkening). Entretanto, 

não existem relatos de que o gene identificado no tipo pinto é o mesmo do tipo carioca. 

Existem marcadores moleculares identificados como ligados ao gene Sd e validados em 

populações de feijão carioca: Pvsd-1158 (SSR) e PvbHLHp12804 (SNP). Assim, esse 

estudo objetivou verificar se o gene que controla o escurecimento dos grãos em diferentes 

genótipos de feijão com diferentes origens é o mesmo; avaliar a eficiência dos marcadores 

Pvsd-1158 e PvbHLHp12804 em um grupo de genótipos com grãos carioca e mulatinho; e 

estimar a divergência genética entre esses genótipos. Para isso, foram utilizados 17 

genótipos de feijão, cultivados em dois experimentos em telado. Os grãos colhidos foram 

armazenados por 135 dias e avaliados fenotipicamente quanto ao escurecimento. 

Paralelamente, esses genótipos foram avaliados genotipicamente com os marcadores Pvsd-

1158 e PvbHLHp12804 e também com um painel de 24 marcadores microssatélites para 

estimação da diversidade genética. Também foram realizados cruzamentos entre os 

genótipos 1533-15, AN512666-0 e BRSMG Madrepérola, que apresentam escurecimento 

lento dos grãos, para confirmar se o gene responsável pelo escurecimento nesses genótipos 

é o mesmo. Para isso, foram avaliadas progênies F2:3 por meio de testes de segregação a 

partir dos dados obtidos da avaliação fenotípica do escurecimento. Considerando as 17 

linhagens, 13 apresentaram escurecimento lento, três apresentaram escurecimento normal e 

uma não apresentou escurecimento. Os marcadores Pvsd-1158 e PvbHLHp12804 

apresentaram os alelos esperados de acordo com a avaliação fenotípica em 14 dos 16 

genótipos que apresentaram algum escurecimento, representando 87,5% de coincidência 

com os dados fenotípicos e indicando que o gene Sd é o responsável pelo escurecimento 

dos grãos nesses genótipos. A linhagem CNFM11940, com grãos mulatinho e a cultivar 

TAA Dama, com grãos carioca apresentaram escurecimento lento e alelos relativos ao 

escurecimento normal para os dois marcadores. Isso indica que houve recombinação nessa 

região genômica, provocando a separação entre os marcadores e o gene Sd, ou que existe 

outro gene conferindo o escurecimento lento nesses genótipos. As estimativas de 

divergência genética entre os genótipos forneceram informações adicionais para 

comparação dos genótipos. Adicionalmente, todas as progênies F2:3 oriundas das três 

populações, apresentaram escurecimento lento e, portanto, não houve segregação. Assim, o 

gene que controla o escurecimento dos grãos em feijão pinto e carioca é o gene Sd. 

 

Palavras-chave: diversidade genética, armazenamento de grãos, marcadores moleculares, 

Phaseolus vulgaris L., seleção assistida. 
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ABSTRACT 

 

RODRIGUES, L. L. Genetic control of darkening of bean grains with different origins 

grain and types. 2018. 62 f. Dissertation (Master in Genetics and Plant Breeding) – Escola 

de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.² 

 

The darkening of bean grains (Phaseolus vulgaris L.) occurs after harvest and 

leads to loss of commercial value of the product. This trait is controlled by one gene, in 

which the dominant allele confers the normal grain darkening of the carioca and pinto type. 

In the pinto type, this gene was denominated Sd (Slow darkening). However, there are no 

reports that the gene identified in pinto is the same as in the carioca type. Molecular 

markers linked to the Sd gene have been identified and validated in carioca type 

populations: Pvsd-1158 (SSR) and PvbHLHp12804 (SNP). Thus, this study aimed to 

verify if the gene that controls the darkening of the grains in different genotypes is the 

same; evaluate the efficiency of the markers Pvsd-1158 and PvbHLHp12804 in a group of 

genotypes with carioca and mulatinho (cream) grains; and estimate the genetic divergence 

among these genotypes. For this, 17 bean genotypes were used, which were grown in two 

experiments in greenhouse. The harvested grains were stored for 135 days and 

phenotypically evaluated for darkening. In parallel, these genotypes were evaluated 

genotypically with the markers Pvsd-1158 and PvbHLHp12804 and also with a panel of 24 

microsatellite markers for estimation of genetic diversity. Crossings were also performed 

between genotypes 1533-15, AN512666-0 and BRSMG Madrepérola, which present slow 

darkening of the grains, to confirm if the gene responsible for the slow darkening is the 

same. For this, progenies F2:3 were evaluated by  segregation tests from the data obtained 

from the phenotypic evaluation of the darkening. Considering the 17 lines,, 13 lines 

showed slow darkening, three presented normal darkening and one presented no darkening. 

The Pvsd-1158 and PvbHLHp12804 markers presented the expected alleles according to 

the phenotypic evaluation in 14 of the 16 genotypes that presented some darkening, 

representing 87.5% coincidence with the phenotypic data, indicating that the Sd gene is 

responsible for the darkening the grains in these genotypes. The line CNFM11940, with 

grains mulatinho (cream) and the cultivar TAA Dama, with carioca grains presented slow 

darkening and alleles linked to normal darkening for the two markers. This indicates that 

there were recombination in this genomic region, taunting the separation between the 

markers and the Sd gene, or that there is another gene conferring the slow darkening in 

these genotypes. Estimation of genetic divergence among the genotypes provided 

additional information for comparison of the genotypes. Additionally, all the progenies F2:3 

originating from the three populations showed slow darkening and, therefore, there was no 

segregation. Thus, the gene that controls the darkening of the grains in beans pinto and 

carioca is the Sd gene. 

 

Keywords: genetic diversity, grain storage, molecular markers, Phaseolus vulgaris L., 

assisted selection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil o feijão (Phaseolus vulgaris L.) é a principal leguminosa utilizada 

diretamente na alimentação humana. São produzidas anualmente no Brasil cerca de 2,7 

milhões de toneladas (Feijão, 2018). Seus grãos são fonte de carboidratos, proteínas, 

vitaminas e sais minerais, sendo considerado um alimento importante, que faz parte da 

base alimentar da população. A importância dessa cultura extrapola o aspecto econômico, 

por sua relevância no fator de segurança alimentar e nutricional, além do seu destaque na 

culinária cultural de diversos países (Wander, 2014). Dentre os diversos tipos comerciais 

de feijão, o carioca é o preferido pelos consumidores brasileiros, correspondendo a mais de 

70% dos feijões consumidos no Brasil (Pereira et al., 2012a). Esse tipo de grão é 

caracterizado pela coloração creme clara, com presença de rajas marrons claras. 

Após a colheita, grãos do tipo carioca perdem rapidamente o seu valor 

comercial devido a mudanças químicas que alteram a tonalidade clara, ocasionando a 

depreciação dos grãos pelas unidades de beneficiamento e empacotamento. Isso ocorre 

porque grãos escuros são associados a grãos velhos e com prolongado tempo de cozimento, 

sendo rejeitados pelos consumidores (Junk-Knievel et al., 2008; Silva et al., 2008; Silva et 

al., 2014; Alvares et al., 2016). Segundo Coutin et al. (2017), estudando o escurecimento 

dos grãos em linhagens endogâmicas recombinantes (RILs) de feijão tipo cranberry, essas 

mudanças químicas que escurecem o tegumento dos grãos estão relacionadas a oxidação da 

proantocianidina. 

Existe variação genética para o escurecimento dos grãos (Junk-Knievel et al., 

2008; Silva et al., 2008; Silva et al., 2014), o que torna possível a obtenção de cultivares 

com escurecimento lento. Dessa forma, a utilização de cultivares que apresentem 

escurecimento lento dos grãos, mantendo o baixo tempo de cocção após o armazenamento, 

beneficia o agricultor, pois essas cultivares possibilitaria maior período de armazenamento, 

proporcionando ao produtor flexibilidade para comercialização dos grãos (Silva et al., 

2008). Além do tipo carioca, outros tipos de feijão também apresentam variação no 

escurecimento dos grãos, como mulatinho, rajado, cranberry, sugar beans e pinto beans.
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O conhecimento do controle genético dessa característica é requisito básico 

para o desenvolvimento de programas de melhoramento que objetivem desenvolver 

cultivares com escurecimento lento dos grãos. Nesse sentido, Junk-Knievel et al. (2008), 

trabalhando com feijão do tipo pinto, e Silva et al. (2008), com feijão carioca, concluíram, 

independentemente, que o escurecimento dos grãos tem controle monogênico com 

dominância do alelo que condiciona escurecimento normal. O gene identificado por Junk-

Knievel et al. (2008) foi denominado Sd (Slow darkening). Posteriormente, Elsadr et al. 

(2011) trabalhando com feijões de diferentes tipos de grãos indicaram a presença de dois 

genes controlando o escurecimento dos grãos, com epistasia recessiva, sendo um gene 

responsável pelo escurecimento ou não dos grãos (gene J, sendo que o genótipo jj confere 

o não escurecimento dos grãos) e o outro responsável pela velocidade do escurecimento 

(gene Sd), que pode ser lento (sdsd) ou normal (SdSd ou Sdsd). Silva et al. (2014), 

avaliando genótipos de grão carioca, sugeriram que o escurecimento de grãos tem controle 

genético oligogênico, com um ou poucos genes atuando. Já Alvares (2015), utilizando 

outras quatro populações, confirmou a segregação monogênica obtida por Silva et al. 

(2008). 

A utilização de marcadores moleculares ligados aos genes que controlam o 

escurecimento dos grãos para a seleção assistida também pode ser uma alternativa 

interessante para os programas de melhoramento, visto que possibilita a seleção precoce 

dos indivíduos que apresentem o fenótipo desejável, gerando economia de recursos e de 

tempo. Principalmente em programas de retrocruzamento, pois a característica em estudo 

não pode ser avaliada antes da colheita e, seriam retrocruzadas todas as progênies F1. Com 

o uso dos marcadores moleculares essa seleção pode ser realizada antes do florescimento, e 

consequentemente serão selecionadas as progênies que possuem o alelo de interesse para 

serem retrocruzadas. Além disso, por se tratar da transferência de um alelo recessivo, o uso 

dos marcadores diminui o tempo e o número de ciclos do programa de retrocruzamento. 

Já foram identificados marcadores SSR (Simple Sequence Repeats) e SNP 

(Single Nucleotide Polymorphisms) estreitamente ligados a esses genes. Para o gene Sd o 

marcador SSR PVM02TC116, foi identificado por Couto et al. (2010) a 0,0 cM; e o SSR 

Pvsd-1158, foi identificado por Felicetti et al. (2012), a 0,4 cM. Alguns trabalhos 

objetivaram validar esses marcadores utilizando populações obtidas a partir de diferentes 

genitores com grãos carioca (Alves, 2014; Alvares, 2015). Alguns desses marcadores 

foram validados e, portanto, podem ser utilizados para seleção assistida por marcadores. 
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Alvares (2015) utilizou linhagens obtidas a partir de quatro populações 

diferentes para validar os marcadores microssatélites PVM02TC116 (Couto et al., 2010) e 

Pvsd-1158 (Felicetti et al., 2012), enquanto Alves (2014) utilizou além desses dois 

marcadores, outros quatro (PVESTBR-98; PV176; Pvsd-1157 e Pvsd-0028), em linhagens 

de uma população. Os dois trabalhos utilizaram BRSMG Madrepérola como fonte dos 

alelos de escurecimento lento. Alves (2014) detectou polimorfismo entre os genitores 

apenas para o marcador PVM02TC116, entretanto, esse marcador explicou pequena 

proporção da variação fenotípica, não sendo indicado para uso em seleção assistida. Já o 

marcador Pvsd-1158 e os demais utilizados, mostraram-se monomórficos. Em 

contrapartida, Alvares (2015) detectou que o marcador Pvsd-1158 apresentou 

polimorfismo entre os genitores e mostrou-se estreitamente ligado ao gene que controla o 

escurecimento lento dos grãos (1,4cM). Já o marcador PVM02TC116 mostrou-se 

polimórfico apenas em uma das quatro populações e mesmo nessa população, segregou de 

forma independente do gene que controla o escurecimento lento dos grãos. 

Além desses marcadores, o SNP PvbHLHp12804 foi identificado previamente 

como ligado ao gene Sd
(*)

 em feijões do tipo pinto beans. Esse marcador foi validado nas 

mesmas populações de background carioca avaliadas por Alvares (2015) e também 

mostrou-se estreitamente ligado ao gene que confere o escurecimento lento dos grãos em 

feijão carioca (1,5cM)
(**)

. 

Alguns genótipos de feijão já foram bem caracterizados fenotipicamente, 

apresentando escurecimento lento, como as cultivares BRSMG Madrepérola (Carneiro et 

al., 2012), BRS Requinte (Faria et al., 2004), Branquinho e ANFC09 e as linhagens 1533-

15 (Beninger et al., 2005; Junk-Knievel et al., 2008; Elsadr et al., 2011) e CNFC 10467 

(Pontes Júnior et al., 2012), todos são genótipos do grupo comercial carioca, exceto a 

linhagem 1533-15 que é do grupo comercial pinto. Para outros genótipos, ainda não se tem 

essa informação, de forma robusta. Além disso, não se conhece se os genótipos que 

sabidamente apresentam escurecimento lento tem esse fenótipo conferido pelo mesmo 

gene, ou se por genes diferentes. 

A quantificação do grau de similaridade genética entre linhagens, por meio de 

marcadores moleculares, ajuda a fazer inferência sobre a variabilidade genética entre elas 

(Benchimol et al., 2007; Díaz et al., 2011; Perseguini et al., 2011). Nesse sentido, os 

                                                           
(*)

 Comunicação pessoal de Phillip N. Miklas, dados não publicados. 
(**)

 Comunicação pessoal de Helton Santos Pereira, dados não publicados. 
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marcadores moleculares têm contribuído, com destaque na detecção do parentesco 

genético entre diferentes genótipos, em estudos de diversidade genética e mapeamento. Os 

microssatélites merecem destaque para utilização nesses tipos de estudos, devido à 

simplicidade, alta repetibilidade, alto conteúdo informativo e sua natureza codominante e 

multialélica (Muller et al., 2014 e Morais et al., 2016). Morais et al. (2016) baseando no 

trabalho de Cardoso et al. (2013 e 2014), utilizaram um painel de 24 marcadores 

microssatélites para análise de diversidade genética em feijão. Esses marcadores estão 

distribuídos em quatro painéis multiplex, contendo seis marcadores fluorescentes cada. 

Esse painel está disponível para a comunidade científica e tem sido utilizado 

rotineiramente para esse tipo de análises (Morais et al., 2016). 

Assim, os objetivos desse estudo foram validar o escurecimento dos grãos em 

genótipos elite de feijão com diferentes origens; verificar a independência ou não de genes 

que controlam o escurecimento dos grãos em diferentes genótipos, a partir de marcadores 

moleculares ligados a esses genes, sendo um marcador microssatélite e um SNP que foram 

previamente identificados e validados na literatura, e averiguar se os mesmos podem ser 

úteis para seleção assistida em genótipos de grão carioca com diferentes origens; estimar a 

divergência genética entre esses genótipos, por meio de um painel de marcadores 

microssatélites constituído para amostrar diversidade; e confirmar se o gene que controla o 

escurecimento dos grãos nos genótipos 1533-15, AN512666-0 e BRSMG Madrepérola é o 

mesmo, a partir de um teste de alelismo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CULTURA DO FEIJÃO 

 

O centro de origem do feijão é situado na região centro-sul do continente 

Americano, com dois centros primários de diversidade: o centro Mesoamericano, que se 

estende pela América Central, Colômbia e Venezuela; e o Andino, que se expande pela 

região da Argentina, Bolívia e Peru (Gepts & Bliss, 1985; Koinange & Gepts, 1992). As 

cultivares do grupo Andino apresentam grãos com tamanho maior, como os do tipo branco, 

cranberry, dark red kidney, jalo, light red kidney, rajado, sugar bean. E as cultivares do 

grupo Mesoamericano, apresentam grão menores como os do tipo carioca, mulatinho, 

pinto, preto, rosinha, roxinho e vermelho. 

O feijão é uma angiosperma, que pertence à família Fabaceae. Seu fruto é do 

tipo vagem e no interior das vagens temos as sementes (grãos). Morfologicamente a 

semente do feijão é composta por um embrião envolto pelo tegumento (casca do grão). O 

tegumento corresponde à membrana secundina do óvulo, que protege a semente, e é onde 

se localizam os pigmentos de cor da semente. Portanto, o tegumento é um tecido materno. 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de feijão (Phaseolus vulgaris 

L.) (Wander, 2014). O consumo médio per capita de feijão no país é de 17 kg/hab/ano 

(Feijão, 2018). Entre os anos de 2012 e 2016, a produção nacional variou de 2,2 a 2,7 

milhões de toneladas, com produtividade média de 1,4 ton./ha (Feijão, 2018). 

São cultivados distintos grupos comerciais do feijão, entre eles os tipos preto, 

carioca, roxo, mulatinho, rosinha, vermelho e manteigão (Vieira et al., 2005). O feijão tipo 

carioca é o mais aceito pelo mercado consumidor brasileiro, estando disseminado em todas 

as regiões produtoras do país e correspondendo a mais de 70% do feijão consumido 

(Pereira et al., 2012a). Dentre suas principais características, está o seu curto tempo de 

cocção e alta maciez do grão pós-cozimento. Os grãos de feijão tipo carioca são 

caracterizados pelo seu fundo creme claro e rajas marrons claras. 
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A produção de feijão no Brasil se concentra em três safras por ano. A primeira 

safra, denominada safra das águas, é responsável por 44% da produção nacional e 

concentra sua semeadura entre os meses de setembro a novembro (Feijão, 2018). A 

segunda safra, denominada safra da seca, ocorre entre os meses de dezembro a abril e 

corresponde a 44% da produção nacional. Já a terceira safra, ou safra de inverno, contribui 

com 12% da produção e concentra-se no período de abril a junho. Apesar da safra de 

inverno contribuir com menor produção, a mesma apresenta grande importância para a 

redução da sazonalidade de oferta do produto e para a melhoria da qualidade dos grãos 

(Vieira et al., 2006).  

O feijão carioca é um produto de elevado consumo no país, havendo assim a 

necessidade do armazenamento para o contrabalanceamento da oferta e demanda pelo 

mercado consumidor. O padrão de comercialização dos grãos de feijão carioca é o fundo 

creme claro com rajas marrons claras. Padrão esse que é perdido com o tempo de 

armazenamento, porque o tegumento dos grãos de feijão carioca perde rapidamente esta 

tonalidade clara para tons mais escuros. Logo, esse comportamento no armazenamento faz 

com que os consumidores associem os grãos de tonalidades escuras a grãos velhos e de 

difícil cozimento. Como afirmado por Junk-Knievel et al. (2008) e Silva et al. (2008), 

grãos escuros são rejeitados pelo mercado consumidor. Esses motivos levam a um tempo 

de armazenamento muito baixo do feijão carioca, obrigando o produtor a ficar refém dos 

preços de mercado no momento de sua colheita. 

 

2.2 ESCURECIMENTO DOS GRÃOS 

 

Com o tempo de armazenamento, os grãos de feijão sofrem alterações 

bioquímicas, que provocam mudança na coloração do tegumento (Figura 1), aumento do 

tempo de cocção e depreciação do valor econômico, principalmente em feijões do grupo 

comercial tipo carioca e pinto. Os fatores ambientais e genéticos são responsáveis pelo 

escurecimento dos grãos de feijão (Junk-Knievel et al., 2008; Silva et al., 2008). 

Araújo et al. (2012) relacionam o escurecimento dos grãos com altos teores de 

polifenóis (taninos) dos grãos. Os autores verificaram que os taninos são convertidos em 

pigmentos visíveis durante o processo de oxidação, e desidratação dos grãos no 

armazenamento, e que são encontrados em maior concentração em genótipos de feijão com 
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escurecimento normal dos grãos. Observaram ainda correlação positiva e significativa 

entre escurecimento e tempo de cocção aos 60 dias (0,69), portanto, quanto mais escuro o 

tegumento dos grãos de feijão maior será o tempo de cocção do mesmo. Entretanto, 

podemos observar que nesse estudo os autores não utilizavam os feijões com a 

característica de escurecer lentamente os grãos, portanto a característica correlacionada ao 

tempo de cocção não é o escurecimento dos grãos, se trata do período de armazenamento 

dos grãos. 

 

 
Figura 1. Variação da coloração do tegumento dos grãos de feijão carioca após o 

armazenamento de 90 dias pós-colhido. Na primeira linha, em destaque verde, 

abrangem os grãos de feijão recém-colhidos e na segunda, em destaque 

vermelho, abrangem os grãos de feijão pós-armazenados. Em seguida temos a 

primeira coluna com a representação de grãos de feijão que não escurecem 

(NE) pós-armazenamento, a segunda coluna com os grãos de feijão que 

escurecem em velocidade lenta (EL) e a terceira representada por grãos que 

escurecem em velocidade normal (EN). 

 

Silva et al. (2008) também avaliaram os teores de taninos condensados 

presentes nos grãos e constataram que as cinco progênies com escurecimento normal dos 

grãos apresentaram teores 3,42 vezes maiores (0,117 mg TC) do que as cinco progênies 

mais claras. Portanto, os grãos mais escuros apresentaram maior teor de tanino. Coutin et 

al. (2017) estudando o escurecimento dos grãos em linhagens endogâmicas recombinantes 

(RILs) de feijão tipo cranberry, observaram que as linhagens com grãos que escurecem 

possuíam altos níveis de proantocianidina, após os 22 dias de armazenamento pós-colheita 

em estufa. Entretanto, esse flavonóide estava ausente nas linhagens com grãos que não 
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apresentaram escurecimento do tegumento. Assim, eles concluíram que o escurecimento 

do tegumento dos grãos depende do nível de proantocianidinas e sua posterior oxidação em 

quinonas reativas. 

Embora Araújo et al. (2012) descreveram que o tempo de cocção e a 

velocidade de escurecimento apresentam alta correlação genética após os 60 dias de 

armazenamento, Alves (2014) observou que ambos os marcadores relacionados ao tempo 

de cocção explicaram pouco essa variação fenotípica para o escurecimento dos grãos das 

progênies avaliadas. Contudo, Alves (2014) também ressalta que esse resultado já era 

esperado uma vez que para identificação dos QTLs não havia sido considerada a 

velocidade de escurecimento dos grãos. 

Por outro lado, Alvares (2015) comprovou que não existe correlação genética 

entre o escurecimento lento dos grãos e o tempo de cocção dos grãos de feijão tipo carioca, 

concluindo que grãos claros não são indicativos de baixo tempo de cocção. A dificuldade 

de cocção é causada pela formação de lignina nos cotilédones, devido à polimerização de 

compostos fenólicos que provavelmente encontra-se ligada à ação da peroxidase (Alves, 

2014). Esse autor também descreve que o teor lignina nos grãos de feijão armazenados é 

superior ao encontrado em grãos novos, e que essa é a causa principal associada à 

dificuldade de cocção de grãos de feijão de longo armazenamento. 

Na literatura são descritas duas técnicas que possibilitam a avaliação do 

escurecimento de grãos de feijão, a de escurecimento prolongado e a de escurecimento 

acelerado dos grãos. O escurecimento prolongado consiste em colocar os grãos em 

embalagem plástica transparente e armazená-los em condições de temperatura e umidade 

ambiente, durante longo período, sendo realizado o acompanhamento da mudança de cor 

do tegumento dos grãos gradativamente e sendo avaliado por uma escala de notas 

propostas por Silva et al. (2008). O teste de escurecimento acelerado, que utiliza a luz 

ultravioleta, é uma técnica rápida e eficaz na seleção de linhagens com escurecimento lento 

dos grãos, tendo como vantagens a capacidade de diferenciação independentemente das 

condições ambientais que o feijão foi cultivado, e de não prejudicar a germinação da 

semente (Junk-Knievel et al., 2007). Os grãos são colocados em placas de petri e expostos 

sob a luz ultra-violeta alternada com a luz fluorescente na câmara de luz por 72 horas 

(Junk-Knievel et al., 2007). Elsadr et al. (2011) relatam que sementes de feijão escurecidas 

com o teste de escurecimento acelerado deverão escurecer ainda mais durante 
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armazenamento. Felicetti et al. (2012) também utilizaram o teste de escurecimento 

acelerado para a identificação de genótipos de escurecimento normal e lento. Alvares 

(2015) testou os dois métodos de indução ao escurecimento, prolongado e acelerado. Seus 

resultados comprovaram que ambos os métodos permitem discriminar as linhagens que 

possuem o escurecimento lento e normal, fornecendo informações semelhantes. 

 

2.2.1 Controle genético 

 

O controle genético para o escurecimento de grãos tem sido um dos objetivos 

de estudos nos programas de melhoramento de feijão carioca, dada à importância 

comercial dessa característica. Alguns pesquisadores estudaram o controle genético do 

escurecimento de em feijão: Silva et al. (2008); Junk-Knievel et al. (2008); Couto et al. 

(2010); Elsadr et al. (2011); Felicetti et al. (2012); Araújo et al. (2012); Silva et al. (2014); 

Alves (2014), e Alvares (2015). 

Silva et al. (2008), estudando o controle genético para escurecimento de grãos 

em feijão tipo carioca, em uma população do cruzamento entre a linhagem VC-3 (BRSMG 

Madrepérola) e a cultivar BRSMG Majestoso, nas gerações F2 e F2:3, avaliaram a 

viabilidade de seleção utilizando uma escalas de notas. Os autores obtiveram resultados 

significativos para a interação progênies x períodos pós-colheita, indicando que o 

desempenho das progênies não coincide nos três períodos avaliados (30, 60 e 90 dias após 

a colheita). Aos 90 dias após a colheita, a média de notas de escurecimento foi 71% maior 

do que aos 30 dias após a colheita. A herdabilidade aos 90 dias foi superior a 0,90 nas duas 

gerações (F2 e F2:3), indicando que o período de 90 dias após a colheita é ideal para seleção 

de grãos com escurecimento lento. A segregação obtida na geração F2 foi de três grãos 

escuros para um grão claro, sugerindo que o controle genético é monogênico, 

provavelmente com um gene com um alelo dominante envolvido na determinação do 

escurecimento normal dos grãos. A escala de notas mostrou-se eficiente. 

Junk-Knievel et al. (2008) estudaram o controle genético para escurecimento 

de grãos em pinto beans, para os cruzamentos CDC Pintium x 1533-15, HR99 x 1533-15, 

Pinto Saltillo x CDC Pintium e Pinto Saltillo x 1533-15, na geração F5:6. Os autores 

concluíram que o caráter tem controle monogênico com dominância para o alelo que 

condiciona escurecimento normal. 
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Segundo Elsadr et al. (2011), também estudando a herança em populações 

segregantes a partir de hibridações múltiplas de linhagens feijão com escurecimento 

normal e lento dos grãos, concluíram que o escurecimento é determinado por mais de um 

gene. O gene J é responsável pela característica de escurecimento, sendo que a combinação 

jj confere o não escurecimento dos grãos (Figura 2). Outro gene, Sd, é responsável pelo 

escurecimento lento dos grãos, com o alelo dominante Sd conferindo o escurecimento 

normal (Figura 2). As populações dos cruzamentos entre os genitores de escurecimento 

normal e lento segregaram para os três fenótipos, isso explica a epistasia recessiva 

controlando o caráter. 

 
Figura 2. Quadro de Punnet demostrando os três fenótipos possíveis partindo do 

cruzamento entre um genitor homozigoto para o caráter de escurecimento 

normal dos grãos (JJSdSd) e um genitor homozigoto para o caráter de não 

escurecimento dos grãos (jjsdsd). 

 

Araújo et al. (2012), em estudo de progênies F2:3 e F3:4 obtidas do cruzamento 

BRSMG Madrepérola x RP-2 (linhagem com escurecimento normal dos grãos), avaliada 

aos 30, 60 e 90 dias após a colheita, observaram correlações significativas para 

escurecimento do grão e teor de tanino (0,69; 0,77 e 0,83), para 30, 60 e 90 dias 

respectivamente. A herdabilidade estimada para escurecimento de grãos foi alta (>70%) 

para os diferentes períodos de avaliação, o que possibilita a seleção para esta característica 

em etapas mais iniciais no programa de melhoramento. 

Silva et al. (2014) estimaram parâmetros genéticos em progênies F3:4 e F4:5 

para avaliar o controle genético do escurecimento dos grãos em feijão do tipo carioca, em 

dois ambientes (Santo Antônio de Goiás-GO e Ponta Grossa-PR). As progênies foram 

obtidas a partir da hibridização entre um genitor de escurecimento lento de grãos (BRSMG 

Madrepérola) e outros 10 genitores com escurecimento normal dos grãos. As avaliações de 

escurecimento de grãos foram realizadas em 120 progênies de cada população, aos 71, 106 
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e 155 dias após a colheita, por escalas de notas variando de 1 a 5 (1- grãos claros e 5- grãos 

escuros). A herdabilidade estimada foi de alta magnitude aos 155 dias após a colheita, 

variando entre 0,74 e 0,82 em Santo Antônio de Goiás (GO) e de 0,90 a 0,95 em Ponta 

Grossa (PR). Para verificar o controle genético, foram testadas as seguintes hipóteses: 

segregação monogênica, 3 EN (Escurecimento Normal) : 1 EL (Escurecimento Lento); 

segregação digênica com epistasia duplo recessiva (9 EN : 7 EL); genes duplo-dominantes 

(15 EN : 1 EL); interação dominante e recessiva (13 EN: 3 EL). Em Santo Antônio de 

Goiás identificou-se segregação monogênica em quatro populações, segregação digênica 

(epistasia dupla recessiva) em três populações e as outras três populações não apresentaram 

aderência a nenhum modelo de herança avaliado. Já em Ponta Grossa, houve quatro 

populações apresentando segregação monogênica, uma população apresentou segregação 

digênica e cinco populações não se encaixaram em nenhuma das relações testadas. Apenas 

duas populações obtiveram resultados coincidentes (segregação monogênica) em Santo 

Antônio de Goiás (GO) e Ponta Grossa (PR). Assim, os autores concluíram que há fortes 

evidências de que o controle genético do escurecimento dos grãos é oligogênico, porque 

mais da metade das populações avaliadas em dois ambientes apresentou controle genético 

governado por um ou dois genes. As inconsistências entre os padrões de controle genético 

em cada local podem ser devido à interação entre as progênies e os ambientes. 

Alvares (2015) estimou parâmetros genéticos em linhagens de feijão obtidas a 

partir de diferentes populações segregantes. As linhagens foram oriundas de quatro 

populações derivadas do cruzamento entre a cultivar de escurecimento lento dos grãos 

BRSMG Madrepérola e os genitores BRS Estilo, BRS Cometa, BRS Notável e BRS 

Sublime, de escurecimento normal. Foram estimados os componentes de variância e os 

parâmetros genéticos e fenotípicos, como herdabilidade e variância genética, para 

arquitetura de plantas, produtividade, escurecimento e massa de 100 grãos, em cada 

ambiente e na análise conjunta dos ambientes. As análises de variância individuais 

mostraram que há variabilidade entre as linhagens das populações. As estimativas de 

variância genética e herdabilidade para os três ambientes separadamente indicaram boa 

possibilidade de seleção de populações e linhagens superiores. De maneira geral, as 

estimativas de herdabilidade foram elevadas para todos os caracteres. Para produtividade, 

os intervalos de herdabilidade variaram de 37,4% a 70,4%; para escurecimento de 85,4% a 

93,9%; para arquitetura de 12,4% a 72,9%; e para massa de 100 grãos de 81,7% a 93,1%. 



20 

Sendo assim, pode-se concluir com base nas informações da literatura que o escurecimento 

de grãos tem controle genético oligogênico e, portanto, combinações entre genitores 

contrastantes podem gerar populações segregantes com variabilidade genética para seleção. 

Islam et al. (2017) estudaram o mecanismo do escurecimento lento dos grãos 

em feijões tipo pinto, identificou um gene do fator de transcrição basic helix-loop-helix 

(bHLH), PvbHLH333, no cromossomo 7 como um gene candidato dentro da distância de 

ligação dos marcadores SSR que identificam o gene Sd. No ensaio de complementação 

deste estudo os autores demostraram que PvbHLH333 é capaz de resgatar o fenótipo 

mutante tt8 em Arabidopsis, sugerindo que PvbHLH333 é ortológo da AtTT8 que regula a 

biossíntese de proantocianidina em Arabidopsis. 

Robson (2017) estudando a herança do escurecimento dos grãos pós-colheita 

em feijão tipo cranberry, em duas populações F2, uma oriunda do cruzamento entre Etna 

(escurece os grãos) e Witrood (não escurece os grãos), e a outra derivada do cruzamento 

entre Etna x [Etna // (F3: Hooter / Witrood)], desenvolveu um mapa de ligação com 654 

marcadores SNPs agrupados em 11 grupos de ligação. Nesse trabalho o escurecimento dos 

grãos foi mapeado no grupo de ligação 10, e dado que o gene J também está no 

cromossomo 10, o estudo confirmou que gene o J é o responsável pelo escurecimento dos 

grãos em feijão cranberry. Conforme o estudo, a segregação de ambas as populações F2 

não foi significativamente diferente da proporção 3:1, sugerindo que a característica de não 

escurecer foi controlada por um alelo recessivo em um único loco, confirmando os 

resultados de Elsadr et al. (2011). Também foram identificados nesse estudo dois QTLs 

associados aos valores dos parâmetros de cor dos grãos no cromossomo 10, a partir de uma 

análise de mapeamento QTL múltiplo (MQM). Os QTLs identificados também se 

aproximam do marcador do gene J, OL4525. Isto é mais uma evidência de que o gene que 

confere o escurecimento ou não escurecimento dos grãos é o J. 

Uma sequência de genes candidatos de R2R3-MYB no genótipo de feijão 

cranberry Witrood, associado à característica não escurecimento dos grãos, foi identificada 

por Robson (2017). A comparação BLAST da sequência parcial com o genoma de P. 

vulgaris identificou o gene completo, Phvul.011G109600.1 no cromossomo 11 

(Phytozome). A caracterização desse gene candidato resultou na predição da sequência de 

aminoácidos que apresentou basic helix-loop-helix (bHLH), essas características são 

semelhantes aos demais genes R2R3-MYB identificados em outras espécies conhecidas 
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por regular a expressão das vias fenilpropanóide e flavonóides. Usando a seqüência 

completa de Phvul. 011G109600.1 do Phytozome, a autora desenvolveu primers para 

determinar toda a estrutura do gene R2R3-MYB em três linhagens de feijão cranberry 

{Etna, Witrood e [Etna // (F3: Hooter / Witrood)]}. Entretanto, o sequenciamento das três 

linhagens de cranberry não revelou diferenças na maioria das regiões de codificação 5' 

UTR entre os fenótipos escurecimento dos grãos e não escurecimento dos grãos. 

 

2.2.2 Seleção assistida por marcadores moleculares 

 

Os marcadores moleculares são largamente utilizados pelos programas de 

melhoramento genéticos das espécies animais e vegetais. Com o surgimento da técnica de 

PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), passou a ser possível gerar centenas de 

marcadores moleculares, definidos pela ocorrência de pequenas variações na sequência de 

DNA (Ácido desoxirribonucleico). Em casos em que houve estreita ligação entre o gene 

implicado na expressão de uma característica em seleção, e um determinado marcador 

molecular, mostrou-se ser possível utilizar este marcador no processo de seleção da 

determinada característica, resultando naquilo que se conhece hoje como seleção assistida 

por marcadores moleculares. A aplicação dos marcadores moleculares é possível em 

qualquer fase de desenvolvimento da planta, com a vantagem de não serem influenciados 

pelo ambiente. 

A eficiência da seleção assistida por marcadores tende a diminuir com o 

avanço das gerações, uma vez que, com os locos fixados, aumenta-se a eficiência da 

seleção fenotípica. Porém, especialmente para o caráter escurecimento de grãos, a 

aplicação da seleção assistida por marcadores torna-se uma estratégia, já que a avaliação é 

feita em grãos após período de armazenamento. Se aplicada nas gerações iniciais torna-se 

uma alternativa interessante na seleção precoce de genótipos que apresentem o fenótipo 

desejável, gerando economia de recursos e de tempo, uma vez que é reduzido o número de 

genótipos para as gerações subsequentes. 

Couto et al. (2010) identificaram oito marcadores microssatélites que 

diferenciaram as progênies contrastantes do cruzamento entre as linhagens VC3 (BRSMG 

Madrepérola) (grãos claros) e BRSMG Majestoso (grãos escuros), ambos de grãos tipo 

carioca. Foram testados 444 pares de primers SSR, sendo que 13 apresentaram 
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polimorfismo e apenas oito possibilitaram a diferenciação entre os contrastes de grãos 

claros e grãos escuros: PV35, PV67, PV59, PV176, PVESTBR-6, PVESTBR-98, X57022, 

PVM02TC116. Avaliando 185 progênies F2:3 para os oito marcadores, três marcadores 

(PVM02TC116, X57022 e PVESTBR-98) foram identificados como ligados ao gene que 

controla o escurecimento dos grãos e apresentaram nenhuma ou baixa frequência de 

recombinação (0 a 2 cM). Os autores também identificaram outros três marcadores 

polimórficos (PV176, PV35 e PV67) que, apesar de mais distantes (12,24; 33,10 e 33,10 

cM, respectivamente), podem ser utilizados em pesquisas futuras. A partir da análise de 

variância foi possível identificar que os marcadores PVESTBR-98, PVM02TC116 e 

PV176 respondem por 41,2% da variação da nota de escurecimento de grãos e são 

eficientes para seleção assistida.  

Felicetti et al. (2012) também identificaram marcadores microssatélites 

fortemente ligados ao loco Sd, com distâncias de 0,9; 0,4 e 3,1 cM (Pvsd-1157, Pvsd-1158 

e Pvsd-0028, respectivamente), utilizando populações F2. Os autores avaliaram três 

populações segregantes em F2 e F2:3 oriundas da hibridização entre genitores com grãos do 

tipo pinto beans contrastantes: Z0818-23 SD pinto (escurecimento lento) x Stampede RD 

pinto (escurecimento normal); Santa Fe RD pinto x PS08-108 SD pinto; Santa Fe RD pinto 

x Z0818-25 SD pinto. As três populações avaliadas em F2 segregaram genotipicamente 

conforme esperado pelas frequências mendelianas 1 (SdSd) : 2 (Sdsd) : 1 (sdsd), 

confirmando a herança de um único gene recessivo (sd) para o escurecimento lento. Na 

geração F2, apenas a população II (Santa Fe RD pinto x PS08-108 SD pinto) não segregou 

fenotipicamente conforme esperado (3:1), pois apresentou um aumento de indivíduos Sd. 

Após a identificação dos marcadores, para que eles sejam úteis para seleção assistida, é 

necessário que eles sejam validados em populações de melhoramento. 

Estudo desenvolvido por Alves (2014), utilizando os marcadores identificados 

por Couto et al. (2010) e Felicetti et al. (2012) (Pvsd-1158 e PVM02TC116), em 190 

progênies F2:4, obtidas do cruzamento entre BRSMG Madrepérola x RP-2, concluiu com 

base no índice de coincidência de Hamblin & Zimmerman (1986), que houve baixa 

coincidência da seleção utilizando marcas moleculares apresentadas pelos genótipos e nas 

informações fenotípicas. De acordo com o autor, uma parcela muito baixa da variação 

fenotípica (2%) para o escurecimento dos grãos foi explicada pelo marcador 

PVM02TC116. Para o marcador Pvsd-1158, o autor não identificou polimorfismo entre os 
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genitores. Conforme o autor, esse resultado se deve a baixa associação entre o fenótipo e o 

marcador e isso explica porque os marcadores demonstram uma baixa variação fenotípica. 

Desse modo, o uso dos marcadores seria recomendado quando o índice de coincidência 

fosse alto, uma vez que indicaria que parte dos genótipos selecionados coincidiram com o 

fenótipo, o que tornaria o ganho com a seleção por marcadores tão eficientes quanto a 

seleção fenotípica. 

No estudo realizado por Alvares (2015) também foram utilizados os 

marcadores Pvsd-1158 e PVM02TC116 para validá-los em populações de feijão tipo 

carioca, obtidas a partir de diferentes genitores. Os experimentos de avaliação fenotípica 

foram conduzidos na safra de inverno/2012, sendo um em Santo Antônio de Goiás e outros 

dois em Brasília. Foram avaliadas 220 linhagens oriundas do cruzamento entre a cultivar 

de escurecimento lento dos grãos BRSMG Madrepérola e os genitores BRS Estilo, BRS 

Cometa, BRS Notável e BRS Sublime, com escurecimento normal. Foi realizada a análise 

de segregação (x
2
) e estimada a frequência de recombinação e a eficiência de seleção dos 

marcadores. Para o marcador Pvsd-1158, a frequência de recombinação variou de 1,8% a 

10,0% conforme o ambiente e de 1,8% a 4,0% entre as populações, indicando que o 

marcador é intimamente ligado ao gene que controla o escurecimento dos grãos, sendo 

estável nos diferentes ambientes e populações. As estimativas de eficiência de seleção 

foram elevadas, acima 90%, sendo assim, o marcador Pvsd-1158 apresenta elevada 

eficiência na identificação de linhagens de grãos tipo carioca com alelo para escurecimento 

lento dos grãos. Já o marcador PVM02TC116 não se mostrou polimórfico em três das 

quatro populações avaliadas, sendo inadequado para utilização em seleção assistida. Na 

população em que esse marcador foi polimórfico, não foi encontrada associação entre o 

marcador e o escurecimento dos grãos. 

Erfatpour & Pauls (2017), estudando uma população de 128 RILs em geração 

F5, derivada do cruzamento entre Witrood (tipo cranberry) e 1533-15 (tipo pinto), 

construíram um mapa genético usando 1314 SNPs informativos, juntamente com os dados 

fenotípicos de escurecimento dos grãos e não escurecimento dos grãos. Para isso, os 

autores utilizaram um marcador STS (OL4S500) e um marcador SSR (Pvsd-0028), 

previamente associados aos genes J e Sd, respectivamente. O mapa consistiu em 11 grupos 

de ligação, com 1277,7 cM de tamanho. Os autores identificaram um importante QTL para 

a característica de não escurecimento dos grãos, que foi flanqueado por OL4S500 e pelo 
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SNP ss715647913 no cromossomo 10. De acordo com os autores, a região que atingiu 8,7 

cM explicou 50,3% da variação fenotípica do escurecimento do tegumento dos grãos. 

 

2.2.3 Interação entre genótipos e ambientes 

 

Por ser cultivado sucessivamente em quase todos os estados brasileiros, em 

diferentes épocas de semeadura (águas, seca e inverno) e diferentes sistemas de cultivo, o 

feijão sempre se encontra em diferentes condições ambientais. Diante dessa situação, é 

esperada a interação de genótipos com ambientes. Assim, são esperados dois tipos distintos 

de resposta. A primeira é a ausência de interação, ou seja, a mudança nas condições 

ambientais não muda o comportamento dos genótipos. E a segunda é a interação, que pode 

ser simples ou complexa. O ambiente influencia de forma desigual os genótipos nas duas 

respostas. Na interação simples não há mudança na classificação dos genótipos, enquanto 

na interação complexa ocorre a mudança na classificação dos mesmos, e a seleção com 

base na média dos ambientes acarretará a seleção de genótipos mal adaptados a ambientes 

particulares (Chaves, 2001). 

Tem sido constatada a presença de interação de genótipos com ambientes para 

escurecimento de grãos (Ribeiro et al., 2004; Junk-Knievel et al., 2007; Silva, 2012; 

Araújo et al., 2012; Siqueira et al., 2014; Chiorato et al., 2015; Mendonça, 2016). Ribeiro 

et al. (2004) avaliaram 16 cultivares de feijão com escurecimento normal dos grãos 

(Carioca; Iapar 31; Pérola; TPS Bonito; Iraí; PR 468; Diamante Negro; Guapo Brilhante; 

Guateian 6662; Iapar 44; Macanudo; Macotaço; Minuano; Rio Tibagi; TPS Bionobre; TPS 

Nobre) nas safras de 2000, 2001 e 2002, semeados em setembro-outubro e janeiro-

fevereiro, no município de Santa Maria, RS. Os resultados obtidos pelos autores 

evidenciaram que a coloração do tegumento dos grãos é influenciada pelo ambiente, e 

interação de genótipos com ambientes significativa.  

Araújo et al. (2012) avaliaram progênies segregantes oriunda do cruzamento 

entre BRSMG Madrepérola x RP-2, em Lavras e Patos de Minas (MG), na safra de 

inverno, para as progênies na geração F2:3 e seca na geração F2:4. Entre as progênies, havia 

fenótipos de escurecimento lento e normal dos grãos. Os resultados indicaram que o 

escurecimento de grãos é altamente influenciado pelo ambiente de cultivo dos genótipos, 
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safra ou local. Contudo, a interação de genótipos com ambientes foi predominantemente 

simples, não alterando expressivamente a classificação das progênies. 

Junk-Knievel et al. (2007), comparando protocolos para escurecimento lento de 

grãos em feijão (pinto beans), identificaram a interação de genótipos com ambientes. No 

entanto, o protocolo usando luz ultravioleta torna o efeito da interação não significativa, os 

genótipos que não escurecem permanecem com tegumentos de cor clara independente do 

ambiente cultivado.  

Chiorato et al. (2015) avaliaram 25 genótipos de feijão oriundos de diferentes 

instituições de pesquisa, em 2009/2010/2011, em 17 ambientes do estado de São Paulo, nas 

safras das águas, seca e inverno. Os genótipos cultivados na época da seca apresentaram 

grãos mais claros e foram, geralmente, susceptíveis a antracnose e fusariose. Entretanto 

esses autores utilizaram genótipos que apresentam escurecimento normal, com isso seus 

resultados não refletem o efeito dos ambientes em genótipos que apresentam 

escurecimento lento. 

Silva (2012) avaliaram vinte populações nas gerações F3, F4 e F5 obtidas de 

cruzamentos biparentais entre dois grupos de cultivares de feijão com grãos carioca: grupo 

I (BRS Requinte e BRSMG Madrepérola); e grupo II (BRS Estilo, Pérola, BRS Cometa, 

BRS Pontal, BRSMG Majestoso, IAC Alvorada, IPR Saracura, IPR Siriri, BRS Sublime e 

BRS Notável), juntamente com seus genitores, nos municípios de Santo Antônio de Goiás, 

GO e Ponta Grossa, PR, em diferentes safras (inverno, águas e seca), nos anos de 2010 e 

2011. As análises de variância conjuntas do seu trabalho confirmaram a presença de 

diferenças significativas (p<0,01), evidenciando o comportamento diferenciado dos 

genitores e das populações em relação aos ambientes avaliados, devido a interação GxA, 

para a maioria dos caracteres em estudo. Portanto, seus resultados confirmam o efeito da 

interação genótipos com ambientes em genótipos que apresentam escurecimento lento. 

Alvares et al. (2016), estudando quatro populações na geração F5:6 (BRSMG 

Madrepérola x BRS Estilo; BRSMG Madrepérola x BRS Cometa; BRSMG Madrepérola x 

BRS Notável; BRSMG Madrepérola x BRS Sublime), avaliadas em três ambientes 

diferentes, nos municípios de Santo Antônio de Goiás-GO, e Brasília-DF (dois locais 

diferentes), na safra de inverno/2012, verificou diferenças significativas (P<0,01) entre as 

linhagens de todas as populações para escurecimento de grãos, evidenciando a existência 
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de variabilidade entre e dentro das populações. Confirmando o efeito da interação 

genótipos com ambientes. 

Mendonça (2016) avaliou 11 linhagens de cada uma das populações: BRSMG 

Madrepérola x BRS Estilo; BRSMG Madrepérola x BRS Cometa; BRSMG Madrepérola x 

BRS Notável; e BRSMG Madrepérola x BRS Sublime. Essas linhagens apresentavam 

variação para escurecimento lento ou normal dos grãos. A avaliação para escurecimento 

dos grãos foi conduzida em 15 ambientes, nas safras das águas, de inverno, e na da seca, 

em nove locais diferentes (Anápolis-GO; Brasília-DF; Belém de São Francisco-PE; 

Cáceres-MT; Carira-SE; Ponta Grossa-PR; Santo Antônio de Goiás-GO; Sete Lagoas-MG; 

Uberlândia-MG). Os resultados detectaram a significância da interação genótipos x 

ambientes (p<0,01) para o escurecimento dos grãos, em que evidenciou o comportamento 

diferenciado dos genótipos em relação aos ambientes avaliados. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL GENÉTICO 

 

3.1.1 Linhagens 

 

Foram utilizados no estudo 17 genótipos de diferentes origens 

mesoamericanas, entre cultivares e linhagens, sendo que em avaliações prévias, dois 

apresentaram escurecimento normal dos grãos [BRS Estilo (Melo et al., 2010) e BRS 

Notável (Pereira et al., 2012b)], 14 apresentaram escurecimento lento dos grãos (1533-15, 

AN512666-0, ANFC09, Branquinho, BRSMG Madrepérola, BRS Requinte, CNFC 10467, 

CNFC 15812, CNFC 15822, CNFC 15826, CNFC 16820, CNFC 16709, CNFM 11940 e 

TAA Dama) e um apresentou grãos que não escurecem (BGF 0784). Dos 17 genótipos, 14 

são do tipo carioca, um do tipo mulatinho, um do tipo pinto e um com grão não comercial 

(Tabela 1). 

 

3.1.2 Populações 

 

Para um estudo mais detalhado sobre o controle genético do escurecimento dos 

grãos em feijões do tipo carioca e pinto, foram avaliadas progênies F2:3 obtidas a partir de 

cruzamentos em esquema de dialelo completo entre três genótipos de feijão com 

escurecimento lento dos grãos, que apresentam origens mesoamericanas diferentes: 1533-

15, do grupo pinto beans, AN512666-0 e BRSMG Madrepérola, ambas do grupo carioca 

(Figura 3). A cultivar BRSMG Madrepérola foi gerada a partir do cruzamento entre 

AN512666-0 x AN730031, sendo que a linhagem AN512666-0 foi fonte para a 

transferência do escurecimento lento dos grãos para a cultivar BRSMG Madrepérola, assim 

o gene que confere o escurecimento lento entre esses dois genótipos é o mesmo. Portanto o 

cruzamento entre elas é uma forma de controle experimental. 
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Tabela 1. Informações sobre os 17 genótipos de feijão avaliados quanto ao escurecimento lento dos grãos e analisados quanto à presença de 

marcadores moleculares ligados a esse caráter. 

Genótipos Genealogia Grupo Origem 

1533-15 CDC Pintium / SC11743 Pinto 
Universidade de 

Saskatchewan¹ 

AN512666-0 A176 / A259 Carioca Embrapa 

ANFC 09 Desconhecida Carioca Agro Norte 

BGF 0784 Desconhecida Indefinido Intercâmbio² 

Branquinho Desconhecida Carioca Agro Norte 

BRS Estilo EMP250 /4/ A769 /// A429 / XAN252 // V8025 / PINTO UI 114 Carioca Embrapa 

BRS Notável A769 /5/ A774 /4/ A429 / XAN252 // V8025 / G4449 /// WAF2 / A55 // GN31 / XAN170 Carioca Embrapa 

BRS Requinte Carioca MG // POT 94 / AN910523 Carioca Embrapa 

BRSMG Madrepérola AN512666-0 / AN730031 Carioca Embrapa³ 

CNFC 10467 AN512666-0 / LR720982CP Carioca Embrapa 

CNFC 15812 CNFE8075 / LM202206076 Carioca Embrapa 

CNFC 15822 CNFE8075 / LM202206076 Carioca Embrapa 

CNFC 15826 BRS Horizonte / LM202206076 Carioca Embrapa 

CNFC 16709 BRSMG Madrepérola / BRS Sublime Carioca Embrapa 

CNFC 16820 BRSMG Madrepérola / BRS Cometa Carioca Embrapa 

CNFM 11940 
LM95105677 / LM95204029 // LM95105713 / LM95204049 /// LM95105677 / LM95204029 // 

LM93201688 / LM93203246 
Mulatinho Embrapa 

TAA DAMA Desconhecida Carioca TAA
4
 

¹Canadá; ²Rússia; ³Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Epamig (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais), UFLA (Universidade Federal 

de Lavras) e UFV (Universidade Federal de Viçosa); 
4
TAA: AGROPECUÁRIA TERRA ALTA S/S LTDA. 
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Figura 3. Grãos dos genótipos 1533-15 do grupo comercial pinto beans, AN512666-0 e 

BRSMG Madrepérola ambos do grupo comercial carioca, utilizados para 

obtenção de populações segregantes que compôs o teste de alelismo para 

verificar se o gene que confere o escurecimento lento dos grãos nesses 

genótipos é o mesmo (Sd). 

 

3.2 FENOTIPAGEM PARA ESCURECIMENTO 

 

Os 17 genótipos foram avaliados em dois experimentos em Santo Antônio de 

Goiás, nas épocas de plantio de maio a outubro de 2016 e de outubro/2016 a janeiro/2017. 

As sementes foram semeadas em telado utilizando o delineamento inteiramente 

casualizado com quatro repetições, formadas por um vaso com uma planta. Os vasos foram 

preenchidos com solo adubado com 5-30-15 (N-P2O5-K2O), sendo feita a adubação 

nitrogenada de cobertura com ureia aos 30 dias após o plantio. 

Após a colheita dos grãos, em cada época, aproximadamente dez sementes de 

cada genótipo foram colocadas em embalagens de polietileno transparente devidamente 

identificada, e armazenadas durante 135 dias em um galpão, nas condições de temperatura 

e umidade ambiente, que foram monitoradas por um datalogger (modelo AK174 AKSO
®
). 

As avaliações do escurecimento dos grãos foram realizadas aos 45, 90 e 135 dias após a 

colheita. Para isso, foram atribuídas notas a cada parcela, referentes ao grau de 

escurecimento do tegumento, conforme a escala adaptada de Silva et al. (2008), sendo 

consideradas as seguintes notas: nota 1 - grãos com a cor do tegumento muito clara; 2 - 

grãos com a cor do tegumento intermediária tendendo para clara; 3 - grãos com a cor do 

tegumento intermediária sem tendência; 4 - grãos com a cor do tegumento intermediária 

tendendo para escura e; 5 - grãos com a cor do tegumento escura (Figura 4). Os genótipos 

que obtiveram notas foram inferiores a 2,5 foram classificados genótipos que escurecem 

seus grãos lentamente, e os que obtiveram notas iguais ou superiores a 2,5 foram 

classificados genótipos que escurecem normalmente seus grãos. 
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Figura 4. Representação esquemática da escala de notas para escurecimento dos grãos 

proposta por Silva et al. (2008). Nota 1 corresponde aos grãos com a cor do 

tegumento muito clara; 2 corresponde aos grãos com a cor do tegumento 

intermediária tendendo para clara; 3 corresponde aos grãos com a cor do 

tegumento intermediária sem tendência; 4 corresponde aos grãos com a cor do 

tegumento intermediária tendendo para escura e; 5 corresponde aos grãos com 

a cor do tegumento escura. 

 

Os cruzamentos foram realizados entre os genótipos citados para a obtenção 

das populações, em telado com sistema de climatização por nebulização, em Santo Antônio 

de Goiás. As sementes F1 oriundas do cruzamento foram semeadas em telado com sistema 

de climatização por nebulização, em Santo Antônio de Goiás, e a natureza híbrida de todas 

as plantas F1 foi confirmada por Morais et al. (2016), utilizando o painel de marcadores 

microssatélites (Tabela 2), conforme proposto por Alzate-Marin et al. (1996). O loco 

BM154 do painel 3 foi o que melhor distinguiu os três genitores, sendo o escolhido para 

verificar as plantas F1. Assim, foram colhidas sementes F2 das plantas que tiveram a 

natureza híbrida confirmada. As sementes F2 de cada população também foram semeadas 

em telado, em Santo Antônio de Goiás, na época de maio a outubro de 2016 para obtenção 

das progênies F2:3, sendo: 67 sementes da população BRSMG Madrepérola x 1533-15; 107 

sementes da população BRSMG Madrepérola x AN512666-0; e 94 sementes da população 

1533-15 x AN512666-0. Junto às populações, foram semeadas seis sementes de cada 

genitor e de duas cultivares testemunhas com escurecimento normal dos grãos: BRS Estilo 

e BRS Notável (Tabela 1). Nas mesmas condições citadas acima de plantio, colheita, 

armazenamento e avaliação fenotípica do escurecimento dos grãos. 
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Tabela 2. Marcadores microssatélites utilizados para caracterização molecular dos 17 genótipos de feijão, agrupados em quatro painéis, com a 

identificação do loco, sua respectiva fluorescência, tamanho de alelos em pares de bases (pb), sequências de iniciadores (primers) e 

localização do genoma. 

Painel Marcador Fluorescência 
Amplificação 

(pb) 
Sequências de nucleotídeos (Foward) Sequências de nucleotídeos (Reverse) Cromossomo* 

1 

BM143 HEXTM 100-170 GGGAAATGAACAGAGGAAA ATGTTGGGAACTTTTAGTGTG Pv02 

PVBR25 6-FAMTM 140-180 GAGCTTCTCCGTCCTGTGT CGAACTGAATCAGAAAGGAA Pv09 

BM164 NEDTM 130-190 CCACCACAAGGAGAAGCAAC ACCATTCAGGCCGATACTCC Pv02 

BM114 6-FAMTM 230-260 AGCCTGGTGAAATGCTCATAG CATGCTTGTTGCCTAACTCTCT Pv09 

BM138 NEDTM 190-210 TGTCCCTAAGAACGAATATGGAATC GAATCAAGCAACCTTGGATCATAAC Pv05 

PVBR169 HEXTM 195-220 TGGAAAGTCGGAGGAGAAGA AAAAGGGTCCCAACCAAAAC Pv03 

2 

PVBR5 HEXTM 160-220 ATTAGACGCTGATGACAGAG AGCAGAATCCTTTGAGTGTG Pv06 

PVBR35 6-FAMTM 190-260 TCTACGCGTTCCCTCTGTCT AGTGGATGTGTGGGAAAAGC Pv04 

BM202 6-FAMTM 100-173 ATGCGAAAGAGGAACAATCG CCTTTACCCACACGCCTTC Pv11 

BM189 NEDTM 80-120 CTCCCACTCTCACCCTCACT GCGCCAAGTGAAACTAAGTAGA Pv03 

BM210 NEDTM 160-220 ACCACTGCAATCCTCATCTTTG CCCTCATCCTCCATTCTTATCG Pv07 

BM155 HEXTM 100-145 GTTCATGTTTGTTTGACAGTTCA CAGAAGTTAGTGTTGGTTTGATACA Pv05 

3 

BM187 HEXTM 120-220 TTTCTCCAACTCACTCCTTTCC TGTGTTTGTGTTCCGAATTATGA Pv06 

BM113 NEDTM 82-98 TGCATTCTTCCTCCCATCTT TTGATTTGATTTGATCAGTGGTG Pv11 

PVBR87 NEDTM 150-201 CTCATTGCGTCTACCAGTGC CCTAGGTTCCGCAGCATGT Pv05 

PVBR272 6-FAMTM 70-135 CAGAACAGAAGAAGAAACAGAAAATG GCGTGTTCCTCTGTGTGTGT Pv02 

BM154 6-FAMTM 205-317 TCTTGCGACCGAGCTTCTCC CTGAATCTGAGGAACGATGACCAG Pv09 

PVBR13 6-FAMTM 159-200 TGAGAAAGTTGATGGGATTG ACGCTGTTGAAGGCTCTAC Pv06 

4 

PVBR11 HEXTM 175-192 AAACTCAAAGTCGTTGTTCC CCACTGACTCTAGCTCCTCC Pv02 

BM181 NEDTM 170-250 CAACAGTTAAAGGTCGTCAAATT CCACTCTTAGCATCAACTGGA Pv05 

BM183 6-FAMTM 130-170 CTCAAATCTATTCACTGGTCAGC TCTTACAGCCTTGCAGACATC Pv07 

PVBR163 6-FAMTM 180-350 TGAGAGTGGAGAAGGAGAGAGA TGACAACACTGCAAACACCA Pv06 

BM201 NEDTM 90-120 TGGTGCTACAGACTTGATGG TGTCACCTCTCTCCTCCAAT Pv01 

PVBR251 HEXTM 193-220 TGAAGTTGCAGCTAGGTTGG GGTTGTGCTTGTGTTGTT GG Pv01 

*Localização no genoma com base nos resultados do mapeamento (Grisi et al., 2007), base de dados PhaseolusGenes (http://phaseolusgenes.bioinformatics.ucdavis.edu/) 

ou análise BLAST usando o genoma de referência de Phaseolus vulgaris (Schmutz et al., 2014). Fonte: Cardoso et al. (2013), adaptada por Morais et al. (2016). 
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3.3 GENOTIPAGEM COM MARCADORES MOLECULARES 

 

Paralelamente, foram coletadas folhas jovens de todas as plantas de cada um 

dos 17 genótipos no experimento realizado na época de maio a outubro de 2016 (inverno). 

As folhas foram armazenadas no freezer (-20°C) até o momento da extração do DNA 

genômico pelo método CTAB 2% (brometo de cetiltrimetilamônio) (Doyle & Doyle 1990; 

Ferreira & Grattapaglia 1998). Para checar a qualidade e quantidade de DNA, usou-se o 

equipamento NanoDropTM 2000 (Thermo ScientificTM) e a eletroforese em gel de agarose 

(1%), com marcador de peso molecular lambda (λ) nas concentrações de 50 ng, 100 ng, e 

300 ng para verificar as amostras de DNA diluídas para 100 ng.μL
-1

. 

 

3.3.1 Painel de microssatélites (SSR) 

 

As análises moleculares para estimar a diversidade genética entre os genótipos 

utilizaram marcadores do tipo microssatélites, em reação de PCR (Polymerase Chain 

Reaction) com quatro painéis multiplex, contendo seis marcadores fluorescentes cada, 

totalizando 24 marcadores (Tabela 2). Para isso, adotou-se o protocolo de Cardoso et al. 

(2013). O volume final de cada reação foi de 5,0 μL. Os produtos da amplificação do DNA 

foram analisados no sequenciador automático ABI 3500 XL (Applied Biosystems
®
) e a 

genotipagem foi executada pelo programa computacional GeneMapper
®
, versão 4.1 AB 

(Applied Biosystems
®

). Em seguida foram realizadas as análises dos alelos dos genótipos, 

para verificar a homogeneidade das plantas (repetições) de cada genótipo. 

 

3.3.2 Escurecimento lento: marcador SSR e SNP 

 

Foi realizada a genotipagem utilizando-se dois marcadores moleculares: o 

microssatélite Pvsd-1158 (forward 5’-GCAATTGACAAAAAGCTTCG; reverse 5’-

TTGTCATGCGGTTTT), identificado como ligado ao gene que controla o escurecimento 

dos grãos (Sd) em feijões do tipo pinto (Felicetti et al., 2012) e já validado no background 

carioca (Alvares, 2015), e o SNP PvbHLHp12804 (alelo G – fluorescência VIC
TM

 e alelo 

A – fluorescência FAM
TM

)
(*)

. Para a genotipagem com o marcador SSR Pvsd-1158, 

                                                           
(*)

 Comunicação pessoal de Phillip N. Miklas, em estudos não publicados. 
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utilizou-se o protocolo descrito por Felicetti et al. (2012). Foram adicionados a reação, por 

amostra, 240 ng.μL
-1

 de DNA; 5 μL de Taq PCR Master Mix Kit (Qiagen®); 8 ng.μL
-1

 do 

primer Pvsd-1158 (forward e reverse); 1 μL de Qsolution (Qiagen®) e 0,8 μL de H20 Mili-

Q, totalizando uma reação de 10 μL. A reação foi levada para um termociclador utilizando 

as condições de reação descritas por Felicetti et al. (2012), com exceção da temperatura de 

anelamento que foi modificada para 52°C. O resultado da amplificação foi visualizado em 

gel de agarose (5%), com marcador de peso molecular de 10 pares de bases (pb). 

Para a reação de amplificação do SNP PvbHLHp12804 (forward 5’-

AGCTGAGCGCCAACCA; reverse 5’-ACCGCTCGTTCAGCTTCTC) foram utilizados 

por amostra 100 ng.μL
-1

 de DNA; 2,5 μL de TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (Applied 

Biosystems™); 0,125 μL do ensaio PvbHLHp12804 (Thermo Fisher ScientificTM); e 1,375 

μL de H20 Mili-Q, totalizando uma reação de 5 μL. A reação foi levada para o 

QuantStudio™ 7 Flex Real-Time PCR System (Applied Biosystems™), utilizando as 

condições de amplificação de pré aquecimento de 60°C por 30”, ciclo inicial de 95°C por 

20”, 50 ciclos de desnaturação e anelamento das fitas de 95°C por 3” e 60°C por 30”, ciclo 

final de 60°C por 30”, e obtendo o resultado ao término da amplificação. 

 

3.4 ANÁLISES GENÉTICO-ESTATÍSTICAS 

 

3.4.1 Fenotípicas 

 

Os dados obtidos dos 17 genótipos foram submetidos a análises de variância 

individual e posteriormente, à análises conjuntas. As médias dos genótipos foram 

comparadas pelo teste de Scott & Knott (1974) com probabilidade de 5%. Após a obtenção 

das médias foram considerados como de escurecimento lento os genótipos que obtiveram 

notas inferiores a três e de escurecimento normal aqueles que apresentaram notas iguais ou 

superiores a três. As correlações fenotípicas entre o escurecimento dos grãos nos diferentes 

tempos de armazenamento foram obtidas por meio de estimativas dos coeficientes de 

correlação linear simples, seguindo a metodologia de Pearson (Stell & Torrie, 1980). O 

programa Genes, versão 1990.2017.30 (Cruz, 2013) foi utilizado para realizar as análises 

estatísticas. A acurácia seletiva foi estimada para avaliação da precisão experimental, por 
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meio da expressão: 𝐴𝑆 =  (1 −
1

𝐹𝑐
)

0,5

; para 𝐹𝑐 < 1, onde 𝐹𝑐 é o valor calculado do teste de 

F para os genótipos. 

Em seguida, foram realizadas as análises de segregação para as populações F2:3 

por meio do teste de qui-quadrado para cada população avaliada pelo programa Genes, 

versão 1990.2017.30 (Cruz, 2013). Foram realizados quatro testes de segregação para cada 

população, considerando-se segregação para um ou dois genes, com presença e ausência de 

epistasia: modelo monogênico com alelo dominante conferindo o escurecimento normal 3 

(EN) :1 (EL); dois genes independentes com alelos dominantes conferindo o 

escurecimento normal 9 (EN) : 7 (EL); dominante pela interação recessiva 13 (EN) : 3 

(EL); genes duplicados pela interação entre os alelos dominantes 15 (EN) : 1 (EL). Quando 

não houve adequação a nenhum desses modelos para uma determinada população devido a 

ausência de segregação, considerou-se que o gene que confere o escurecimento lento dos 

grãos nos genitores é o mesmo. 

 

3.4.2 Moleculares 

 

A análise descritiva dos resultados obtidos a partir dos 24 marcadores 

microssatélites utilizados na caracterização molecular dos genótipos em estudo consistiu na 

determinação da diversidade genética por loco (DG/L); frequência alélica máxima 

(Fmáx.); número de alelos por loco (nA); riqueza alélica (rA); alelos privados (Ap); 

heterozigosidade esperada (He); e heterozigosidade observada (Ho). Essas informações 

foram obtidas utilizando os programas Fstat, versão 2.9.3.2 (Goudet, 2002), e Genetix, 

versão 4.05.2 (Belkhir et al., 2004). 

Com base na natureza codominante e multialélica dos dados moleculares do 

painel de microssatélites, foram obtidas as medidas de distância genética entre os pares de 

genótipos, pelo complemento dos índices de similaridade ponderados (Cruz et al., 2011), 

utilizando os dados de uma repetição por genótipo. Na sequência, foi realizado o 

agrupamento dos genótipos utilizando a matriz de dissimilaridade molecular, com base no 

método da ligação média entre grupos ou UPGMA (Unweighted Pair Group Method with 

Arithmetic Mean) (Cruz et al., 2011). Para determinar o número ótimo de grupos no 

dendrograma do UPGMA foi utilizado o método de Mojena (1977), adotando o k= 1,25 

como regra de parada na definição do número de grupos, como sugerido por Milligan & 
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Cooper (1985). O ponto de corte indicado para considerar grupos homogêneos foi de 63% 

de dissimilaridade. Os dados obtidos pelo painel de SSR foram analisados quanto às 

medidas de dissimilaridade (distância genética) e agrupamento usando o programa Genes, 

versão 1990.2017.30 (Cruz, 2013). 

Os dados fenotípicos obtidos aos 90 dias de armazenamento foram 

correlacionados com os resultados dos marcadores moleculares. Para isso, foi utilizado o 

índice de coincidência (IC) calculado de acordo com a razão do número de genótipos que 

apresentaram o mesmo fenótipo e genótipo esperado (NG) pelo número total de genótipos 

utilizados na avaliação (Total), IC = [(NG)/Total], conforme proposto por Souza et al., 

2009. Para a correlação feita entre os dados fenotípicos e os moleculares, foi removido o 

genótipo BGF 0784, pois esse foi o único genótipo que apresentou grãos que não 

escurecem. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DIVERSIDADE GENÉTICA 

 

Para a escolha de genitores em um programa de melhoramento faz se 

necessário o conhecimento da diversidade genética existente entre seus genótipos. Podendo 

ser obtida essa informação a partir das estimativas de diversidade genética através de 

marcadores microssatélites, que tem se apresentado uma excelente ferramenta (Morais et 

al., 2016). Quando somada à avaliação fenotípica, a análise de diversidade pode contribuir 

como uma estratégia para os programas de melhoramento, maximizando a variabilidade 

presente nas populações a serem geradas e, assim, aumentando a chance de obtenção dos 

ganhos genéticos para as diversas características desejáveis ao melhorista. 

Em termos de diversidade, os 24 marcadores microssatélites que compõe os 

painéis revelaram um total de 90 alelos (Tabela 3). Vinte marcadores foram polimórficos 

(83%). O número de alelos por marcador variou de 1, para quatro marcadores que se 

mostraram monomórficos, a 7, para os marcadores BM154, PVBR25 e PVBR272. A 

média da diversidade genética por loco foi de 0,49, e da frequência alélica máxima foi 

igual a 0,64. Não foi observada presença de alelos privados. O número médio de alelos por 

marcador foi de 3,75. A heterozigosidade esperada para seis marcadores (BM113, BM154, 

BM163, BM187, PVBR25 e PVBR272) foi superior a 0,70, sendo considerados altamente 

polimórficos (Vieira, 2014). Essas estimativas foram inferiores as obtidas por Benchimol 

et al. (2007), Díaz et al. (2011) e Perseguini et al. (2011), que também analisaram a 

diversidade de genótipos de feijão com base em locos microssatélites. Benchimol et al. 

(2007) e Perseguini et al. (2011) utilizaram em seu estudo genótipos do Banco de 

Germoplasma do IAC (Instituto Agronômico de Campinas), e Díaz et al. (2011) utilizou 

genótipos do Banco de Germoplasma do CIAT (Centro Internacional de Agricultura 

Tropical). 
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Tabela 3. Análise descritiva dos resultados obtidos com a genotipagem de 24 marcadores 

microssatélites usando 17 genótipos de feijão. 
Marcador DG/L

1
 Fmáx

2
 nA

3
  rA

4
 Ap

5
 HE

6
 HO

7
 

BM113 0,76 0,41 4 4,00 0 0,71 0,00 

BM114 0,62 0,59 4 3,92 0 0,59 0,00 

BM138 0,13 0,93 2 1,97 0 0,12 0,00 

BM143 0,64 0,47 4 3,84 0 0,60 0,00 

BM154 0,81 0,35 7 6,68 0 0,76 0,00 

BM155 0,00 1,00 1 1,00 0 0,00 0,00 

BM163 0,82 0,27 5 4,96 0 0,76 0,00 

BM164 0,00 1,00 1 1,00 0 0,00 0,00 

BM181 0,00 1,00 1 1,00 0 0,00 0,00 

BM183 0,42 0,77 4 3,84 0 0,39 0,00 

BM187 0,82 0,33 5 5,00 0 0,75 0,00 

BM189 0,42 0,75 3 2,94 0 0,40 0,00 

BM201 0,49 0,71 4 3,84 0 0,46 0,00 

BM202 0,52 0,65 3 2,92 0 0,49 0,00 

BM210 0,62 0,59 5 4,76 0 0,59 0,00 

PVBR5 0,64 0,59 5 4,84 0 0,60 0,00 

PVBR11 0,38 0,77 2 2,00 0 0,36 0,00 

PVBR13 0,64 0,59 5 4,84 0 0,60 0,00 

PVBR25 0,83 0,29 7 6,68 0 0,78 0,00 

PVBR35 0,68 0,47 4 3,92 0 0,64 0,00 

PVBR87 0,55 0,65 4 3,84 0 0,52 0,00 

PVBR169 0,12 0,94 2 1,92 0 0,11 0,00 

PVBR251 0,00 1,00 1 1,00 0 0,00 0,00 

PVBR272 0,83 0,29 7 6,68 0 0,78 0,00 

Média 0,49 0,64 3,75 3,75 - 0,46 0,00 

1
Diversidade genética por loco (DG/L); 

2
Frequência alélica máxima (Fmáx.); 

3
Número de alelos por loco 

(nA); 
4
Riqueza alélica (rA); 

5
Alelos privados (Ap); 

6
Heterozigosidade esperada (He); 

7
Heterozigosidade 

observada (Ho). 
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Por se tratarem de genótipos de bancos de germoplasma é esperada a presença de maior 

variabilidade genética entre os genótipos, comparado com a análise de genótipos da 

coleção de trabalho de um programa de melhoramento. Isso porque os genótipos utilizados 

em um programa de melhoramento possuem base genética mais restrita e selecionada para 

as preferências exigidas pelo mercado. Como o estudo de Perseguini et al. (2011) consistiu 

em analisar genótipos de feijão carioca, incluindo algumas linhagens e cultivares, justifica-

se um resultado mais próximo ao apresentado neste estudo. Contudo, considerando a 

natureza genética dos genótipos utilizados nesse estudo, podemos observar a presença de 

variabilidade genética entre esses genótipos. 

A análise de diversidade com o painel de SSR indicou grande variação nas 

estimativas de distância genética entre os genótipos testados (Tabela 4). A maior distância 

foi obtida entre BGF 0784 e as cultivares BRS Notável e TAA Dama (0,93), indicando que 

esses são os genótipos mais divergentes. Em contrapartida, as comparações entre BRSMG 

Madrepérola x AN512666-0, e ANFC 09 x Branquinho foram as que apresentaram as 

menores divergências (0,27), sendo estes genótipos considerados os mais similares com 

base nas estimativas de dissimilaridade. Essa similaridade é explicada pelo fato da 

linhagem AN512666-0 ser um dos genitores da cultivar BRSMG Madrepérola (Tabela 1) e 

também pelo fato das cultivares ANFC 09 e Branquinho serem originárias do mesmo 

programa de melhoramento. Considerando cada genótipo, a diversidade média em relação 

ao grupo de linhagens e cultivares analisadas indicaram que Branquinho (0,54) é o 

genótipo mais semelhante em relação aos demais, e que BGF 0784 é o mais divergente 

(0,85), seguido pela linhagem CNFM 11940, de grão mulatinho (0,73). 
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Tabela 4. Estimativas de dissimilaridade obtidas pelo método de índices de similaridade ponderados, entre 17 genótipos de feijão, 

estimadas a partir de 24 marcadores microssatélites. 

 

1
5

3
3
-1

5
 

A
N

5
1

2
6

6
6

-0
 

A
N

F
C

 0
9

 

B
G

F
 0

7
8

4
 

B
R

A
N

Q
U

IN
H

O
 

B
R

S
 E

S
T

IL
O

 

B
R

S
 N

O
T

Á
V

E
L

 

B
R

S
 R

E
Q

U
IN

T
E

 

B
R

S
M

G
 

M
A

D
R

E
P

É
R

O
L

A
 

C
N

F
C

 1
0

4
6

7
 

C
N

F
C

 1
5

8
1

2
 

C
N

F
C

 1
5

8
2

2
 

C
N

F
C

 1
5

8
2

6
 

C
N

F
C

 1
6

7
0

9
 

C
N

F
C

 1
6

8
2

0
 

C
N

F
M

 1
1

9
4

0
 

T
A

A
 D

A
M

A
 

D
is

tâ
n

ci
a

 M
éd

ia
 

M
o

le
cu

la
r
 

1533-15 - 0,50 0,66 0,78 0,50 0,63 0,79 0,66 0,60 0,58 0,72 0,70 0,61 0,62 0,64 0,74 0,72 0,65 

AN512666-0  - 0,62 0,78 0,51 0,70 0,69 0,62 0,27 0,51 0,66 0,73 0,34 0,56 0,51 0,67 0,76 0,59 

ANFC 09   - 0,90 0,27 0,69 0,50 0,72 0,63 0,36 0,53 0,52 0,50 0,63 0,72 0,79 0,29 0,58 

BGF 0784    - 0,84 0,91 0,93 0,80 0,78 0,90 0,87 0,89 0,80 0,90 0,76 0,79 0,93 0,85 

BRANQUINHO     - 0,53 0,61 0,50 0,52 0,47 0,58 0,46 0,28 0,52 0,72 0,79 0,56 0,54 

BRS ESTILO      - 0,66 0,76 0,74 0,49 0,41 0,56 0,66 0,33 0,61 0,73 0,59 0,63 

BRS NOTÁVEL       - 0,78 0,78 0,53 0,58 0,71 0,64 0,62 0,69 0,67 0,51 0,67 

BRS REQUINTE        - 0,58 0,72 0,67 0,63 0,54 0,61 0,81 0,77 0,70 0,68 

BRSMG MADREPÉROLA         - 0,66 0,70 0,66 0,36 0,56 0,56 0,71 0,84 0,62 

CNFC 10467          - 0,53 0,60 0,58 0,39 0,56 0,74 0,32 0,56 

CNFC 15812           - 0,59 0,61 0,34 0,70 0,81 0,51 0,61 

CNFC 15822            - 0,61 0,61 0,86 0,70 0,47 0,64 

CNFC 15826             - 0,51 0,59 0,70 0,71 0,57 

CNFC 16709              - 0,60 0,74 0,60 0,57 

CNFC 16820               - 0,59 0,77 0,67 

CNFM 11940                - 0,66 0,73 

TAA DAMA                 - 0,62 
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Observando-se o dendrograma (Figura 5) obtido pela análise de agrupamento 

hierárquica foram formados cinco grupos, sendo o mais divergente formado apenas pelo 

genótipo BGF 0784. A divergência do genótipo BGF 0784 já era esperada, uma vez que 

este apresenta padrões de grãos completamente diferente dos demais genótipos. Outro 

genótipo bastante divergente em relação aos demais foi a linhagem CNFM 11940, de grão 

mulatinho que esteve sozinha no segundo grupo. Esse tipo de grão é particularmente 

importante no nordeste brasileiro, não sendo consumido em outras regiões. Isso pode 

explicar sua diferença em relação aos demais genótipos. Todos os genitores dessa 

linhagem são linhagens de grão mulatinho, o que ajuda a explicar a divergência com os 

demais genótipos (Tabela 1). 

O terceiro grupo foi formado pelos genótipos ANFC 09; Branquinho; BRS 

Estilo; BRS Notável; CNFC 10467; CNFC 15812; CNFC 15822; CNFC 16709 e TAA 

DAMA. As cultivares ANFC 09 e Branquinho já haviam sido identificadas como as que 

possuem maior similaridade e são originadas da mesma empresa, o que pode explicar seu 

agrupamento. 

Podemos observar que as cultivares BRS Estilo e BRS Notável estão presentes 

no mesmo grupo, isso provavelmente se deve ao fato de serem originadas pela mesma 

empresa e possuírem alguns genitores em comum (Tabela 1), além da característica de 

expressarem o mesmo fenótipo de escurecimento normal dos grãos. Similar ao que ocorreu 

com as linhagens CNFC 15812 e CNFC 15822 que são oriundas dos mesmos genitores 

(CNFE 8075 e LM 202206076), formadas pela mesma empresa e encontram se nesse 

mesmo grupo. 
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Figura 5. Dendrograma obtido pelo método UPGMA, baseado na distância ponderada entre 17 genótipos de feijão, a partir dos dados moleculares de um 

painel de 24 marcadores microssatélites. A primeira linha de valores no eixo da abscissa corresponde a valores percentuais em relação à 

dissimilaridade no último nível de fusão (0,84).  
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A BRS Requinte consistiu no quarto grupo, que se aproximou mais do quinto 

grupo do que do terceiro, que apresenta alguns genótipos de escurecimento normal. O 

quinto grupo foi formado por 1533-15; AN512666-0; BRSMG Madrepérola; CNFC 15826 

e CNFC 16820. A semelhança entre CNFC 16820, AN512666-0 e BRSMG Madrepérola 

pode ser explicada pelo fato de AN512666-0 ser um dos genitores da BRSMG 

Madrepérola, que por sua vez também é genitor de CNFC 16820. Entretanto, vale 

mencionar que nem sempre é possível fazer esse tipo de associação, já que a linhagem 

CNFC 16709 também é filha da cultivar BRSMG Madrepérola, mas foi agrupada em outro 

grupo, assim como ocorreu com a CNFC 10467, que é filha de AN512666-0. Nesse caso, 

pode-se atribuir a diferença a maior similaridade dessas linhagens com o outro genitor. 

É interessante mencionar a similaridade entre a linhagem 1533-15 do tipo 

pinto, com genótipos de grão carioca. Feijões do tipo pinto são bastante consumidos no 

Canadá e EUA, sendo consumidos pontualmente no Brasil. Assim, teoricamente seria 

esperado que não houvesse grande similaridade com genótipos do tipo carioca. Entretanto, 

a similaridade molecular apresentada no estudo da diversidade indica que não existem 

diferenças tão grandes assim entre o genótipo de grãos tipo pinto beans e os genótipos tipo 

carioca usados neste estudo. Vale lembrar que o grupo comercial grão carioca surgiu no 

Brasil por volta de ano 1966 (Almeida et al., 1971). Isso mostra que evolutivamente a 

separação entre esses dois tipos de grãos pode não ter ocorrido a tanto tempo. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E MOLECULAR PARA O ESCURECIMENTO 

LENTO DOS GRÃOS 

 

Os resultados das análises de variância para o escurecimento lento dos grãos 

nos experimentos conduzidos nas épocas de maio/2016 a outubro/2016 e outubro/2016 a 

janeiro/2017 evidenciaram a presença de diferenças significativas pelo teste de F (p<0,01) 

entre os genótipos (Tabela 5), independentemente do tempo de armazenamento dos grãos. 

Isso indica que mesmo com apenas 45 dias de armazenamento já é possível diferenciar os 

genótipos quanto ao escurecimento dos grãos (Silva et al., 2008; Araújo et al., 2012; Silva 

et al., 2014). As notas obtidas aos 90 e 135 dias de armazenamentos foram idênticas, 

consequente os resultados das análises de variância foram iguais em ambos os períodos de 

armazenamento, sendo assim apresentadas juntas na Tabela 5. 
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Em termos de precisão experimental, nos dois ambientes as estimativas de 

coeficiente de variação (CV) foram baixas, menores que 14%, sendo consideradas muito 

boas. De acordo com os limites de classes da acurácia seletiva (AS), propostos por 

Cargnelutti Filho & Storck (2009), a precisão experimental foi sempre muito alta (AS > 

0,90) (Tabela 5), indicando que esses experimentos proporcionaram estimativas de 

parâmetros genéticos mais confiáveis, com grande importância para a tomada de decisões 

pelo programa de melhoramento. 

Houve tendência de aumento dos quadrados médios de genótipos, indicando 

que a variabilidade genética entre os tratamentos aumenta com o decorrer do tempo de 

armazenamento (Tabela 5). Este fato era esperado, pois com o decorrer do tempo de 

armazenamento, alguns genótipos tendem a escurecer de forma mais acentuada, fato que 

não pode ser observado nos grãos recém-colhidos. De maneira geral, houve aumento das 

médias de escurecimento dos grãos com o decorrer do tempo de armazenamento (Tabela 

5), o que é frequentemente relatado em outros trabalhos (Brackmann et al., 2002; Oliveira 

et al., 2011; Silva et al., 2014; Alvares et al., 2016).  

Os CV diminuíram com o aumento do tempo de armazenamento, o que ocorre 

pelo fato do CV ser influenciado pela média, já que a média faz parte do denominador da 

fórmula do CV. Assim, maiores estimativas de CV’s são obtidas em experimentos com 

menor média e não necessariamente com maior erro experimental (Marques Júnior, 1997). 
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Tabela 5. Resumo das análises de variância individuais e conjuntas para o escurecimento de grãos, avaliado aos 45, 90 e 135 dias de 

armazenamento após a colheita. 

Fonte de 

variação 
GL 

Maio/2016 a Outubro/2016  Outubro/2016 a Janeiro/2017 

GL 

Conjunta 

45 dias  90 e 135 dias  45 dias  90 e 135 dias 45 dias  90 e 135 dias 

QM p-valor  QM p-valor  QM p-valor  QM p-valor QM p-valor  QM p-valor 

Genótipos (G) 16 1,48 0,00  1,85 0,00  1,38 0,00  1,74 0,00 16 2,85 0,00  3,58 0,00 

Ambiente (A) - - -  - -  - -  - - 1 0,01 1,00  0,01 1,00 

GxA - - -  - -  - -  - - 16 0,01 1,00  0,01 1,00 

Resíduo 51 0,03 -  0,03 -  0,02 -  0,02 - 102 0,02 -  0,22 - 

Média 1,26  2,21  1,25  2,19  1,26  2,20 

CV¹ (%) 13,56  7,77  9,70  5,53  11,81  6,76 

AS² 0,99  0,99  1,00  1,00  1,00  1,00 

¹CV: Coeficiente de variação; ²AS: Acurácia seletiva. 
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Durante os períodos de armazenamento, a temperatura variou de 21,0ºC a 

27,7ºC na época de maio/2016 a outubro/2016 e de 22,6°C a 25,7°C na época de 

outubro/2016 a janeiro/2017 (Figura 6). A umidade relativa do ar variou de 37,3% a 80,6% 

na época de maio/2016 a outubro/2016 e de 61,7% a 86,0% na época de outubro/2016 a 

janeiro/2017. 

 

 
Figura 6. Médias quinzenais de temperatura (°C) (gráfico superior) e de umidade relativa 

do ar (%) (gráfico inferior), registradas por um datalogger (modelo AK174 

AKSO
®
) durante o período de armazenamento dos grãos dos 17 genótipos de 

feijão, relativas às épocas de maio/2016 a outubro/2016 (Experimento 1 – linha 

azul) e outubro/2016 a janeiro/2017 (Experimento 2 – linha alaranjada) para 

estudo do escurecimento dos grãos. 

 

As médias das épocas praticamente não diferiram para temperatura. Já as de 

umidade relativa do ar que demostraram uma discrepância. Entretanto, essas condições de 
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temperatura e umidade relativa do ar não influenciaram tanto as médias de escurecimento, 

que foram semelhantes nas duas épocas (Tabela 5). 

As análises conjuntas mostraram que não houve efeito de ambientes, 

confirmando que as diferenças de temperatura e umidade verificadas durante o 

armazenamento, não se traduziram em diferenças nas médias de escurecimento dos grãos 

nesses ambientes. Além disso, a interação entre os genótipos e os ambientes também não 

foi significativa, mostrando que o comportamento dos genótipos foi coincidente nos 

ambientes. Esse resultado contrasta com relatos na literatura, que encontraram efeito do 

ambiente e interação entre genótipos e ambientes (Ribeiro et al., 2004; Silva et al., 2008; 

Araújo et al., 2012; Silva et al., 2014; Siqueira et al., 2014; Alvares et al., 2016). Isso pode 

ser explicado pelo fato dos experimentos deste trabalho terem sido conduzidos em telado, e 

por esse motivo as plantas não sofreram com as alterações ambientais ocorridas em 

experimentos conduzidos em campo, devido ser um ambiente parcialmente controlado. 

Observando as médias de escurecimento de grãos para os genótipos (Tabela 6), 

verifica-se que com o decorrer do armazenamento as médias de escurecimento foram 

aumentando, entretanto, os genótipos mais claros, assim como os mais escuros, sempre se 

mantiveram os mesmos durante todo o período de armazenamento. Isso confirma a 

ausência de interação entre os genótipos e o período de armazenamento, conforme relatado 

por Araújo et al. (2012) e Silva et al. (2014). 

A diferença entre as médias dos genótipos confirma a existência de diferenças 

genéticas. A correlação entre as médias dos genótipos em ambas as épocas nos períodos de 

armazenamento 90 e 135 dias foi 1,00 indicando que não houve diferenças nas médias 

entre esses períodos de armazenamento. A correlação entre as médias dos genótipos nos 

períodos de armazenamento de 45 e 90 dias e de 45 e 135 dias foi sempre muito alta e 

significativa, sendo de 0,94 na época de maio/2016 a outubro/2016 e de 0,93 na época de 

outubro/2016 a janeiro/2017. Isso indica a possibilidade de seleção de fenótipos favoráveis 

para o escurecimento em qualquer época durante o armazenamento. Como comentado 

anteriormente, isso flexibiliza o processo de seleção de genótipos, de acordo com o 

interesse do melhorista. Resultados semelhantes foram encontrados nos trabalhos de Silva 

et al. (2008) e Silva et al. (2014). Assim, optou-se por considerar as avaliações dos 135 

dias na discussão dos resultados, considerando que nesse período de armazenamento as 

médias das linhagens foram maiores, indicando maior escurecimento dos grãos. 
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Tabela 6. Médias de escurecimento dos grãos dos 17 genótipos, avaliado em duas épocas de cultivo e em três períodos de armazenamento, 

classificação do fenótipo expresso e alelos dos marcadores identificados em cada genótipo. 

Genótipos 

Maio/2016 a 

Outubro/2016¹ 

 Outubro/2016 a 

Janeiro/2017¹ 

 
Conjunta¹ 

Fenótipo
2
 

SSR  

(Pvsd-1158)
3
 

SNP 

(PvbHLHp12804)
4
 

45 dias 90 e 135 dias  45 dias 90 e 135 dias  45 dias 90 e 135 dias 

1533-15 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 100 AA 

AN512666-0 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 100 AA 

ANFC 09 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 100 AA 

BGF 0784 1,0a 1,0a  1,0a 1,0a  1,0a 1,0a NE 100 GG 

Branquinho 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 100 AA 

BRS Estilo 2,2b 3,2c  2,0b 3,0c  2,1b 3,1c EN 110 GG 

BRS Notável 3,0c 4,0d  3,0d 4,0e  3,0c 4,0d EN 110 GG 

BRS Requinte 2,2b 3,2c  2,2c 3,2d  2,2b 3,2c EN 110 GG 

BRSMG Madrepérola 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 100 AA 

CNFC 10467 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 100 AA 

CNFC 15812 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 100 AA 

CNFC 15822 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 100 AA 

CNFC 15826 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 100 AA 

CNFC 16709 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 100 AA 

CNFC 16820 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 100 AA 

CNFM 11940 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 110 GG 

TAA DAMA 1,0a 2,0b  1,0a 2,0b  1,0a 2,0b EL 110 GG 

¹Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade; ²Fenótipo expresso 

(EL- Escurecimento Lento; EN- Escurecimento Normal e NE- Não Escurece); ³Número de pares de bases expresso no gel de agarose 5%; 
4
Par de base nitrogenada. 
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Com relação aos genótipos avaliados fenotipicamente, o único que não 

apresentou escurecimento dos grãos foi o BGF 0784 (Figura 7). Esse genótipo foi o que 

apresentou maior variabilidade genética (Tabela 4). BRS Notável, BRS Estilo e BRS 

Requinte apresentaram escurecimento normal, com notas médias superiores a 3. Entre 

essas, BRS Notável apresentou os grãos mais escuros. Essa cultivar destaca-se por seu 

ótimo desempenho agronômico, sendo muito produtiva e com resistência a múltiplas 

doenças, entretanto, o escurecimento acelerado dos seus grãos é tido como um defeito. A 

cultivar BRS Requinte foi lançada por Faria et al. (2004) como a nova cultivar de feijão 

tipo carioca com retardamento do escurecimento do grão, porém neste estudo ela foi 

classificada como um genótipo que escurece normalmente, com o mesmo padrão de cor da 

cultivar BRS Estilo (Figura 7). Em contrapartida, isso se deve às cultivares tipo carioca 

atuais, que vem apresentando tonalidades mais claras devido aos avanços dos programas 

de melhoramento na seleção de linhagens que apresentem esse padrão desejável pelo 

consumidor final, assim a cultivar BRS Requinte que antes era considerada clara e de 

escurecimento lento pois era comparada com as cultivares utilizadas na época, como a 

BRS Cometa e BRS Pérola que escurecem em velocidade normal com o mesmo padrão de 

cor da cultivar BRS Notável (Figura 7). Os outros 13 genótipos apresentaram notas abaixo 

de 2, sendo considerados de escurecimento lento. 

Os resultados dos marcadores moleculares ligados ao gene Sd são apresentados 

na Tabela 6. Para o marcador microssatélite Pvsd-1158 temos o valor de 100 pares de 

bases conferindo o escurecimento lento dos grãos, e o valor de 110 pares de bases 

referindo ao escurecimento normal. O marcador SNP PvbHLHp12804 expressa o par de 

base nitrogenada AA para os genótipos de escurecimento lento dos grãos, e o par GG para 

genótipos com escurecimento normal. 

De posse dos resultados fenotípicos para o escurecimento dos grãos, esses 

genótipos foram então avaliados com marcadores moleculares validados em feijão carioca, 

ligados ao gene Sd que controla o escurecimento dos grãos em feijões tipo pinto beans. 

Também foi estimado o índice de coincidência entre eles, para verificar a eficiência da 

seleção utilizando esses marcadores moleculares. 
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Figura 7. Grãos recém-colhidos (em destaque) e aos 135 dias de armazenamento dos 

genótipos de escurecimento lento 1533-15 do grupo comercial pinto beans, 

CNFM 11940 do grupo comercial mulatinho, BRSMG Madrepérola do grupo 

comercial carioca, o genótipo que não escurece os grãos BGF 0784 que não 

possui grupo comercial, e os genótipos de escurecimento normal BRS Estilo e 

BRS Notável, ambos do grupo comercial carioca. 

 

Assim, o cálculo foi feito apenas com os genótipos que apresentaram 

escurecimento lento ou normal. A coincidência entre os resultados do marcador Pvsd-1158 

e do PvbHLHp12804 foi de 100%, ou seja, os dois marcadores fornecem o mesmo tipo de 

informação (Tabela 7). Assim, a decisão de utilização por um ou por outro deve ser tomada 

em função do número de genótipos que se deseja avaliar e consequentemente no custo 

operacional. O SSR é indicado para utilização em programas de melhoramento com 

pequena escala de avaliação de genótipos, pois seu custo operacional é baixo, não 

dependendo de equipamentos de alto custo. Já o SNP é indicado para programas de 

melhoramento que avaliam grande quantidade de indivíduos e que tem disponíveis 

equipamentos para genotipagem em larga escala. 
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Tabela 7. Índice de coincidência entre a avaliação fenotípica do escurecimento dos grãos 

com 135 dias de armazenamento e a avaliação pelos marcadores SSR (Pvsd-

1158) e o SNP (PvbHLHp12804). 

Comparação Nº genótipos¹ (NG)² IC(%)³ 

Fenotípico x SSR 16 14 87,50% 

Fenotípico x SNP 16 14 87,50% 

SSR x SNP 16 16 100,00% 

¹Número de genótipos total utilizado na avaliação; ²Número de genótipos que apresentaram mesma 

característica pelas duas avaliações; ³Índice de coincidência em porcentagem. 

 

Analisando a coincidência entre o fenótipo e os genótipos avaliados pelos 

marcadores, apenas em dois genótipos a classificação fenotípica não foi compatível com os 

alelos obtidos pelos marcadores. Assim, entre os 16 genótipos considerados para avaliação 

de eficiência de seleção entre os marcadores e o fenótipo, 14 mostraram coincidência entre 

os dados moleculares e fenotípicos, o que equivale a 87,5% de coincidência. 

Consequentemente, essas ferramentas de avaliação molecular mostraram-se muito úteis 

para seleção rápida quanto à presença do alelo que confere escurecimento lento. 

Considerando as linhagens de grãos carioca, a coincidência foi de 92,9%, o que indica a 

alta eficiência desses marcadores para seleção de genótipos com escurecimento lento dos 

grãos nesse tipo de grão e que provavelmente, o gene Sd é o responsável pelo 

escurecimento de grãos também nesse tipo de grão, conforme observado por Alvares 

(2015), mesmo com linhagens carioca de diferentes origens. 

Os dois genótipos que diferiram em relação aos dados fenotípicos e 

moleculares foram CNFM 11940 e TAA Dama, que apresentaram fenotipicamente 

escurecimento lento dos grãos e mostraram os alelos referentes ao escurecimento normal 

(110/110 para o Pvsd-1158 e GG para o PvbHLHp12804). A não detecção dos alelos 

100/100 e AA nesses genótipos pode indicar que houve recombinações na região, 

provocando a separação entre esses marcadores e o gene (Sd). Assim, esses marcadores 

não estão mais estreitamente ligados ao gene que controla o escurecimento dos grãos 

nesses genótipos. Por outro lado, esse resultado pode indicar a presença de outro gene 

atuando para conferir o escurecimento lento nesses genótipos. Esse genótipo foi o segundo 

mais divergente entre os avaliados (Tabela 4). De qualquer forma, para que se possa ter 

certeza de que o gene que está conferindo o escurecimento lento nesses genótipos é um só, 
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ou se existem outros genes conferindo o escurecimento lento em alguns desses genótipos, é 

necessário realizar estudo genético, como um teste de alelismo. 

Esses dois marcadores Pvsd-1158 (SSR) e PvbHLHp12804 (SNP) foram 

identificados inicialmente utilizando genótipos de grão pinto e mostraram-se ligados ao 

gene Sd
(**)

. Esses marcadores co-segregaram com o gene que controla o escurecimento dos 

grãos presente na cultivar BRSMG Madrepérola, indicando que esse gene também é o 

Sd
(**)

. No presente estudo, os marcadores apresentaram resultados semelhantes com 

relação à co-segregação com o escurecimento em outros genótipos de grão carioca com 

diferentes origens, o que indica que nesses genótipos o gene responsável pelo 

escurecimento dos grãos também é o Sd. Esse resultado reflete uma informação mais 

consistente sobre a eficiência desses marcadores para genótipos de grão carioca, uma vez 

que existem cultivares e linhagens elites originadas em empresas distintas, com 

procedência de diferentes origens, abrangendo uma maior diversidade genética dentro do 

grupo carioca. Logo, esses marcadores podem ser uma ferramenta de grande valia para uso 

na seleção assistida por marcadores moleculares (SAM), especialmente em programas de 

retrocruzamento na transferência desse alelo recessivo para genótipos elites. Como no caso 

da cultivar BRS Notável, que como dito anteriormente, é excelente agronomicamente, mas 

apresenta grãos mais escuros. 

 

4.3 ESTUDOS DE ALELISMO 

 

Na avaliação fenotípica das progênies F2:3 para estudo do escurecimento lento 

dos grãos em feijões tipo carioca e pinto, as notas obtidas aos 45, 90 e 135 dias de 

armazenamento não apresentaram diferenças, exceto para a testemunha BRS Estilo, que 

mostrou diferença entre as notas de 45 e 90 dias. Assim foram apresentados na Tabela 8 os 

resultados de 90 e 135 dias juntos, pois os valores obtidos são os mesmos, conforme 

relatado anteriormente na avaliação fenotípica das linhagens. Consequentemente, as 

análises realizadas para o estudo das populações segregantes nestes três períodos 

obtiveram o mesmo resultado, assim foram considerados apenas os resultados dos testes de 

                                                           
(**)

 Comunicação pessoal de Helton Santos Pereira, em estudos não publicados. 
(**)

 Comunicação pessoal de Helton Santos Pereira, em estudos não publicados. 
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segregação aos 135 dias. Relembrando que as populações avaliadas são da geração F2, 

sendo utilizada as sementes F2:3, uma vez que o tegumento das sementes é tecido materno. 

Todos os genitores (1533-15; AN512666-0 e BRSMG Madrepérola) 

apresentaram escurecimento lento dos grãos (Tabela 8), confirmando os resultados obtidos 

anteriormente por Silva et al. (2008) e Junk-Knievel et al. (2008). Esse resultado é idêntico 

ao relatado anteriormente no estudo das linhagens, no qual esses três genitores estão 

presentes. 

As testemunhas BRS Estilo e BRS Notável confirmaram o esperado, 

apresentando escurecimento normal dos grãos. Isso confirma que as condições ambientais 

durante a obtenção dos grãos e durante o período de armazenamento propiciaram o 

escurecimento dos grãos, o que é essencial para a avaliação das progênies F2:3 (Tabela 8). 

Vale mencionar que a BRS Estilo apresenta grãos bastante claros após a colheita, o que 

justifica sua classificação como de grãos claros aos 45 dias de armazenamento, conforme 

mencionado anteriormente. Já a BRS Notável mostrou grãos mais escuros já com 45 dias. 

Os genes que controlam a velocidade do escurecimento dos grãos (Junk-

Knievel et al., 2008; Silva et al., 2008; Elsadr et al., 2011) apresentam o alelo recessivo 

conferindo o escurecimento lento (EL) e o alelo dominante conferindo escurecimento 

normal (EN). Como os genitores utilizados apresentam escurecimento lento dos grãos, a 

presença de progênies com escurecimento normal e progênies com escurecimento lento 

significa que os genes que controlam essa característica nesses genótipos são diferentes, 

pois haverá segregação. Entretanto, todas as progênies F2:3 de cada uma das populações 

1533-15 x AN512666-0 (94 progênies), BRSMG Madrepérola x 1533-15 (67 progênies) e 

BRSMG Madrepérola x AN512666-0 (107 progênies), apresentaram escurecimento lento 

dos grãos (Tabela 8). Assim, na análise de qui-quadrado, os dados dessas populações não 

se adequaram a nenhum dos modelos de segregação testados (Tabela 8). 
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Tabela 8. Teste de alelismo utilizando o estudo de populações F2 oriundas do cruzamento entre genótipos de feijão das classes comerciais 

carioca e pinto beans para verificar a semelhança entre os genes que controlam o escurecimento dos grãos, foram avaliadas as 

progênies F2:3
*
 e testemunhas nos períodos de armazenamento 45, 90 e 135 dias pós-colheita, sendo apresentado o resultado do 

teste de segregação para as populações F2:3
*
, utilizando o teste de qui-quadrado (X²). 

 45 dias  90 e 135 dias 
IC³ 

3:1  9:7  13:3  15:1 

EL¹ EN²  EL¹ EN² X² Prob.  X² Prob.  X² Prob.  X² Prob. 

1533-15 (tipo comercial pinto beans) 6 0  6 0 - - -  - -  - -  - - 

AN512666-0 (tipo comercial carioca) 6 0  6 0 - - -  - -  - -  - - 

BRSMG Madrepérola (tipo carioca) 6 0  6 0 - - -  - -  - -  - - 

BRS Estilo (tipo carioca) 6 0  0 6 - - -  - -  - -  - - 

BRS Notável (tipo carioca) 0 6  0 6 - - -  - -  - -  - - 

1533-15 x AN512666-0 94 0  94 0 1,00 282 0,00  121 0,00  407 0,00  1410 0,00 

BRSMG Madrepérola x 1533-15 67 0  67 0 1,00 201 0,00  86 0,00  290 0,00  1005 0,00 

BRSMG Madrepérola x AN512666-0 107 0  107 0 1,00 321 0,00  138 0,00  464 0,00  1605 0,00 

¹ Número de plantas e/ou progênies F2:3 classificadas com escurecimento lento dos grãos; ² Número de plantas e/ou progênies F2:3 classificadas com escurecimento normal 

dos grãos; ³ Probabilidade de ocorrência de pelo menos uma planta com escurecimento normal, no caso do caráter ser controlado por dois genes (p=9/16), com base no 

tamanho populacional avaliado. 

* As populações avaliadas são da geração F2, sendo utilizada as sementes F2:3, devido o tegumento das sementes ser um tecido materno. 
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Esses modelos previam a ocorrência de progênies que apresentassem 

escurecimento normal dos grãos, o que não aconteceu para essas populações. A ausência 

de segregação em geração F2 indica que é o mesmo gene que está controlando o 

escurecimento dos grãos nos três genótipos (1533-15, AN512666-0 e BRSMG 

Madrepérola) dessas populações. Isso pode ser confirmado observando-se as estimativas 

de variância genética obtidas, que foram muito baixas (1533-15 x AN512666-0 σ²g=0,06; 

BRSMG Madrepérola x 1533-15 σ²g=0,03; BRSMG Madrepérola x AN512666-0 

σ²g=0,00). O gene descrito na linhagem 1533-15 foi nomeado como Sd (Slow darkening) 

(Junk-knievel et al., 2008). Assim, pode-se inferir que esses três genótipos apresentam o 

escurecimento lento sendo conferido pelo genótipo sdsd. Logo essa informação valida os 

resultados obtidos pelos marcadores moleculares Pvsd-1158 (SSR) e PvbHLHp12804 

(SNP), os quais identificaram a presença do gene Sd nestes genótipos. Como relatado 

anteriormente, a linhagem AN512666-0 é um dos genitores da cultivar BRSMG 

Madrepérola (Tabela 1), o que justifica que o gene que está controlando essa característica 

nesses genótipos seja o mesmo. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os genótipos 1533-15, AN512666-0, ANFC09, Branquinho, BRSMG 

Madrepérola, CNFC 10467, CNFC 15812, CNFC 15822, CNFC 15826, CNFC 16820, 

CNFC 16709, CNFM 11940 e TAA Dama apresentam escurecimento lento dos grãos. O 

genótipo BGF 0784 não apresenta escurecimento dos grãos, podendo ser indicado para 

estudos genéticos para elucidação do controle genético desse caráter. 

Os marcadores moleculares Pvsd-1158 e PvbHLHp12804 são ferramentas úteis 

para a seleção de genótipos de grãos carioca com escurecimento lento dos grãos. Os 

resultados obtidos com a análise com esses marcadores indicam que o gene responsável 

pelo escurecimento lento dos grãos em 13 dos 14 genótipos de grão carioca avaliados deve 

ser o gene Sd. Já para o genótipo CNFM 11940, existem indícios de que o gene 

responsável pelo escurecimento lento dos grãos pode ser outro, diferente do Sd. Entretanto, 

para que isso seja confirmado, é necessário realizar um estudo genético mais detalhado. 

O painel de microssatélites foi útil na estimação da divergência genética entre 

os genótipos, fornecendo informações adicionais importantes para escolha de genitores. 

O gene Sd, responsável pelo escurecimento dos grãos, é o mesmo nos 

genótipos 1533-15 com grãos do tipo pinto e AN512666-0 e BRSMG Madrepérola com 

grãos do tipo carioca. 
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