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RESUMO 
 

FARIAS, F. C. Progresso genético do programa de seleção recorrente para produtividade 

de grãos de feijoeiro-comum da Embrapa. 2018. 53 f.  Dissertação (Mestrado em Genética e 

Melhoramento de Plantas) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2018.1  

 

A vantagem do uso da seleção recorrente está no aumento de alelos favoráveis sem que haja 

perda significativa da variabilidade genética presente na população. Os objetivos desse trabalho 

foram estimar o progresso genético em dois ciclos de seleção recorrente para os caracteres 

produtividade de grãos, resistência ao acamamento, arquitetura de plantas e qualidade comercial 

de grãos e estudar a adaptabilidade e estabilidade das progênies dos dois ciclos seletivos. Foram 

avaliadas as 19 melhores progênies do ciclo 0 (C0) e 20 do ciclo 1 (C1) e três testemunhas (BRS 

Cometa, BRS Pontal e BRS Estilo) em nove ambientes. Os 42 tratamentos foram dispostos em 

blocos casualizados, com três repetições em parcelas de duas linhas de quatro metros e 

espaçamento de 45 cm entre linhas. A estimativa do progresso genético (PG) foi obtida com 

base na comparação das médias das progênies selecionadas em cada ciclo. Foi verificado a 

existência de variabilidade genética entre as progênies dos dois ciclos para todos caracteres 

avaliados. O progresso genético para produtividade de grãos foi 11,5% (1,9% ao ano), 

arquitetura de plantas e resistência ao acamamento 5,8% (0,9% ao ano) e 14% (2,3% ao ano), 

respectivamente. Com relação a qualidade comercial de grãos, o progresso genético foi de 4,2% 

(0,7% ao ano), 1,9% (0,6%) 4,4% (0,73% ao ano) para massa de 100 grãos, rendimento de 

peneira e nota da cor de grãos, respectivamente. Foi verificado também maior estabilidade 

fenotípica das progênies do C1 em relação ao C0. Esses resultados comprovam a eficiência do 

programa de seleção recorrente em obter ganhos genéticos para vários caracteres de herança 

complexa.  

 

Palavras-chave:  Ganho genético; Phaseolus vulgaris; ciclo de seleção; qualidade de grão; 

estabilidade e adaptabilidade. 
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ABSTRACT 

 

FARIAS, F. C. Genetic progress of common bean recurrent selection program for grain 

yield of Embrapa. 2018. 53 p. Dissertation (Masters degree in Genetics and Plant breeding) - 

Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. 

 

The advantage of using recurrent selection is the increase of favorable alleles without significant 

loss of genetic variability present in the population. The objectives of this study were to estimate 

the genetic progress in two cycles of recurrent selection for  grain yield, lodging resistance, plant 

architecture and commercial quality of grains and to study the adaptability and stability of the 

progenies of the two selective cycles. The 19 best progenies of cycle 0 (C0) and 20 of cycle 1 

(C1) and three controls (BRS Cometa, BRS Pontal and BRS Estilo) were evaluated in nine 

environments. The 42 treatments were arranged in randomized blocks, with three replications. 

The plots consisted of two lines of four meters and spacing of 45 cm between rows. The 

estimated genetic progress (PG) was obtained based on the comparison of the means of the 

progenies selected in each cycle. Genetic variability was verified between the progenies of the 

two cycles for all evaluated characters. Genetic progress for grain yield was 11.5% (1.9% per 

year), plant architecture and lodging resistance 5.8% (0.9% per year) and 14% (2.3% per year), 

respectively. Regarding the commercial quality of grains, the genetic progress was 4.2% (0.7% 

per year), 1.9% (0.6%) 4.4% (0.73% per year) for mass of 100 grains, sieve yield and grain color 

score, respectively. It was also verified greater phenotypic stability of C1 progenies in relation 

to C0. These results prove the efficiency of the recurrent selection program in obtaining genetic 

gains for several complex inheritance characters. 

 

Key-words:  Genetic gain, Phaseolus vulgaris, selection cycle; Grain quality; Adaptability and 

stability 
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1 INTRODUÇÃO    

 

 

A importância do feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) na matriz alimentar do 

brasileiro é inquestionável. O Brasil é o maior produtor mundial e consumidor desse grão, o que 

exige a busca constante por novas cultivares (IBGE, 2017). A produtividade e qualidade de 

grãos, porte de planta e resistência a doenças são sempre os caracteres mais valorizados pelo 

produtor, pela indústria beneficiadora e tornam-se, consequentemente, os principais objetivos 

do melhoramento genético. Essa importância se fundamenta na relação direta entre a 

produtividade de grãos e os lucros obtidos pelo produtor e pela cadeia produtiva, que são 

responsáveis diretos pela sustentabilidade de qualquer cultura no mercado agrícola.  

Umas das estratégias que tem sido utilizada pelos programas de melhoramento 

genético na obtenção de cultivares em feijoeiro-comum é a seleção recorrente. A sua eficiência 

está na capacidade de geração e manutenção da variabilidade genética ao longo dos diferentes 

ciclos, na possibilidade de cruzamento entre vários genitores e na garantia de maior 

oportunidade de recombinação das progênies superiores. O que permite o aumento da frequência 

de alelos favoráveis gradativamente (Geraldi, 2005; Ramalho et al., 2012).    

Para auxiliar o melhorista na tomada de decisão e no planejamento de novas etapas, 

faz-se a estimação do progresso genético entre os ciclos seletivos em seleção recorrente, que 

deve ser realizada periodicamente, para certificar se está ocorrendo progresso genético durante 

o avanço dos ciclos seletivos (Ramalho et al., 2012).   

O progresso genético é definido como as mudanças verificadas nos caracteres sob 

seleção durante sucessivos ciclos de seleção. Essas alterações ocorrem em magnitude e sentido 

variados e dependem da estratégia e dos critérios de seleção adotados pelo melhorista. Dessa 

forma, uma das funções desse último é provocar essas alterações no sentido desejado para 

alcançar o progresso genético (Reis et al., 2004). Para feijoeiro-comum, o progresso genético 

ao longo dos anos é relatado na literatura, principalmente para grão tipo carioca. O progresso 
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genético do programa da Embrapa foi estimado em 0,72% ao ano para produtividade de grãos, 

2% para arquitetura de plantas e para qualidade de grãos, 2,4% (Faria et al., 2013).  

Vários autores relatam estimativas de progresso genético satisfatórias usando 

seleção recorrente em feijoeiro-comum para diferentes caracteres (Ranalli et al., 1996; Singh et 

al. 1999; Ramalho et al., 2005; Silva et al., 2007; Menezes Júnior et al., 2008; Silva et al., 2010; 

Menezes Júnior, 2011; Freitas, 2012). Esses resultados deixam claro que a seleção recorrente é 

uma ferramenta vantajosa em um programa de melhoramento genético. 

Contudo, uma das dificuldades para o incremento do ganho tem sido a exigência do 

mercado consumidor por cultivares com grãos tipo carioca. Essa exigência reduz as fontes de 

germoplasma a serem utilizadas, limitando a variabilidade genética disponível aos programas 

de melhoramento (Del Peloso & Melo, 2005).  

Um aspecto importante que deve ser considerando em programas de melhoramento 

que utilizam seleção recorrente a presença de interação de genótipos com ambientes. Em 

feijoeiro-comum tem sido relatada com frequência a presença da interação entre genótipos e 

ambientes, principalmente para os caracteres produtividade de grãos, porte de plantas e 

qualidade comercial de grãos em ensaios de avaliação de linhagens (Pereira et al., 2014, Martins 

et al., 2016, Melo et al., 2018; Souza et al., 2018).  Apesar disso não são frequentes os trabalhos 

que estudam os efeitos da G x A em progênies obtidas por seleção recorrente, provavelmente 

devido ao elevado número de progênies que são obtidas, o que pode onerar e aumentar a 

demanda de mão-de-obra no programa.    

 Assim propõem-se com este trabalho avaliar o potencial genético de uma população 

de seleção recorrente para produtividade de grãos por meio de progênies de dois ciclos de 

seleção avaliadas em vários ambientes.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1   ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DO FEIJOEIRO-COMUM 

 

O feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma das mais importantes culturas 

produzidas no mundo e no Brasil, sendo esse último o maior produtor e consumidor. Na safra 

2016/2017 foram produzidos 1,5 milhões de toneladas em uma área de 2,2 milhões de hectares. 

A produtividade média brasileira situa-se em torno de 1441 kg ha-1. Os estados do Paraná e de 

Minas Gerais foram os maiores produtores nacionais na safra 2016/17, com produção de 768 e 

534 mil toneladas, respectivamente (Feijão, 2016). 

Mesmo sendo o maior produtor e consumidor, a produtividade média do feijeiro-

comum no Brasil é considerada baixa diante do potencial produtivo de cultivares recentes que 

é de em torno de 4500 kg ha-1. Isso é explicado, em parte, devido à baixa tecnologia implantada 

no sistema produção da maioria dos produtores, que geralmente são pequenos e médios. Nesse 

sentido, a utilização de insumos modernos, além da melhoria das práticas agrícolas poderia 

aumentar a média nacional da produtividade de grãos do feijoeiro-comum. Entretanto, a 

realidade do país não permite que todos os produtores de feijoeiro-comum tenham acesso a 

tecnologias de alto custo, como a irrigação e insumos de alta tecnologia. Diante disso, o caminho 

mais viável para elevar a produtividade média brasileira é o melhoramento genético, uma vez 

que apenas a utilização de sementes de cultivares melhoradas não implica aumento significativo 

no custo de produção. 

No Brasil, o feijoeiro-comum pode ser cultivado durante todo o ano, em razão da 

variação das condições edafoclimáticas favoráveis encontradas nas diferentes regiões do País. 

O cultivo concentra-se em três safras: “águas” (primeira safra), com plantio nos meses de 

outubro e novembro; “seca” (segunda safra), com plantio em fevereiro e março; e a safra de 

“inverno” outono/inverno (terceira safra), com plantio de abril a junho (Araújo & Camelo, 

2015).  
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2.2 MELHORAMENTO GENÉTICO DO FEIJOEIRO-COMUM 

 

O melhoramento genético das plantas é uma das principais contribuições da ciência 

para o bem-estar da sociedade. Especialmente quanto ao atendimento as necessidades em termos 

de alimentos e fibras, tanto em quantidade como em qualidade (Vencovsky & Ramalho, 2000). 

O aumento do potencial produtivo da maior parte das culturas pode ser atribuído aos ganhos 

genéticos, devido ao uso de cultivares melhoradas, melhor uso das tecnologias de produção, 

melhores práticas agronômicas e melhoria dos ambientes de produção (Peloso & Melo, 2005). 

Os ganhos genéticos verificados nessas culturas são devidos principalmente a presença de 

variabilidade genética nas populações em processo de melhoramento. No entanto, com os 

avanços feitos recentemente nos programas de melhoramento, as diferenças são cada vez mais 

difíceis de serem detectadas. O que exige uma maior eficiência dos programas de melhoramento, 

para obtenção de cultivares com alta produtividade, resistentes às principais pragas e doenças e 

com qualidade comercial e tecnológica de grãos (Raposo et al., 2000)  

A produtividade de grãos é sempre um dos caracteres de maior importância e recebe 

grande atenção dos programas de melhoramento do feijoeiro. Porém, uma cultivar de sucesso 

associa vários outros caracteres além da produtividade, como porte ereto, resistência ao 

acamamento e doenças, qualidade nutricional do grão além de eficiência na fixação biológica 

do nitrogênio entre outras (Peloso & Melo, 2005). Contudo, a produtividade de grãos ainda é o 

principal critério de seleção dos programas de melhoramento do feijoeiro-comum. Esse último 

é um caráter de herança quantitativa e baixa herdabilidade (Singh et al.,1991; Moreto et al., 

2007), portanto muito influenciado pelo ambiente. A consequência disso é a presença da 

interação entre genótipos e ambientes, frequentemente relatada na literatura para a cultura do 

feijoeiro-comum (Pereira et al., 2013; Martins et al., 2016; Souza et al., 2018; Melo et al., 2018).  

Em relação ao melhoramento visando produtividade de grãos, alguns autores 

indicam que o incremento desse carácter é possivelmente derivado de uma maior resistência aos 

principais patógenos. Nesse sentido Abreu et al. (2003) concluem que as cultivares de maior 

produtividade, nos mais diferentes ambientes, são as que detém alelos com maior adaptação às 

condições de estresses abióticos e bióticos, sendo a maior parte resistência aos patógenos que 

atacam a cultura.  



 
 

12 
 

O conhecimento sobre a interação genótipo x ambiente (G x A) é de grande valia 

para a seleção e/ou indicação das cultivares a serem lançadas nos mais diferentes ambientes. 

Chaves (2001) argumenta que a interação não deve ser vista como empecilho cujos os efeitos 

devem ser contornados. E conclui citando que interação é um fenômeno biológico natural e 

deve-se melhor aproveitá-la no processo de seleção. 

A estimação dos parâmetros de estabilidade e adaptabilidade fenotípica é realizada 

no intuito de se interpretar as interações de genótipos com ambiente de maneira mais eficiente.  

Mariotti et al. (1976) conceituam o termo adaptabilidade como a capacidade potencial de 

genótipos assimilarem vantajosamente o estimulo ambiental, essa vantagem é vista no sentido 

de rendimento agrícola. Ainda para esses autores, estabilidade é considerada como a capacidade 

dos genótipos exibirem um desempenho o mais consistente possível, em função das variações 

da qualidade ambiental. Nesse contexto, de que os indivíduos não podem ser considerados 

separados do seu ambiente, há evidências relatadas na literatura constando que a estabilidade é 

uma característica com herança genética (Ceccarelli et al., 1991; Torres & Henry, 2018). As 

análises de adaptabilidade e de estabilidade são, portanto, procedimentos estatísticos que 

permitem, de algum modo, identificar as cultivares de comportamento mais estável e que 

respondem previsivelmente às variações ambientais.  

Há relatado na literatura vários estudos que avaliam os parâmetros de estabilidade e 

adaptabilidade fenotípica em feijoeiro-comum (Pereira et al., 2013; Melo et al., 2018; Souza et 

al., 2018; Martins et al., 2016;). Esses estudos por vezes levam em conta diferentes conceitos 

de adaptabilidade e estabilidade. Chaves (2001) salienta que a maioria dos métodos utiliza 

técnicas de regressão medindo a variação do caráter poligênico, em relação a um índice 

ambiental. O mesmo autor ainda salienta que a diferença entre os métodos se dá pelo modelo de 

regressão utilizado, pela forma de interpretação dos parâmetros do modelo e a maneira de 

determinar o índice ambiental.  

Dentro dos programas de melhoramento de feijoeiro no Brasil, o da Embrapa Arroz 

e Feijão é baseado em um esquema piramidal (Del Peloso & Melo, 2005). Composto por três 

etapas, sendo a estratégia e o método de melhoramento diferente em cada nível da pirâmide. A 

manutenção da variabilidade, assim como sua exploração é feita na base da pirâmide. Nos níveis 

mais altos, a uniformidade e produtividade de linhas elites são maximizadas. Nesse mesmo nível 

são realizados cruzamentos no intuito de ser lançar novas cultivares/linhagens que demonstrem 
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superioridade em relação as linhagens desenvolvidas na parte intermediária. Nessa última, 

envolve os processos de adaptação de materiais com maior aceitação comercial. A lógica desse 

esquema é que ele oferece flexibilidade para utilizar diferentes estratégias de melhoramento em 

cada nível da pirâmide e assim usufruir as diferenças genéticas e fisiológicas entre o 

germoplasma nos vários acervos genéticos disponíveis (Peloso & Melo, 2005).  

No Brasil o aumento do potencial produtivo em feijoeiro-comum têm sido, de 

maneira geral, baixo e gradual. Isso pode ser explicado pela exigência do mercado consumidor 

pelo grão carioca o que diminui as fontes disponíveis germoplasma limitando a variabilidade 

disponível nos programas de melhoramento (Del peloso & Melo, 2005). Alguns trabalhos na 

literatura relatam a estimativa do progresso genético em programas de melhoramento do 

feijoeiro-comum. Faria et al. (2013) avaliaram o progresso genético em 22 anos do programa 

de melhoramento do feijoeiro-comum de grãos carioca. Nesse estudo foram avaliadas 50 

linhagens elites lançadas no período de 1985 a 2006, em 20 ambientes. Os caracteres avaliados 

foram produtividade de grãos, qualidade de grãos entre outros. Concluíram que o progresso 

genético para produtividade foi de 0,72% por ano, cerca de 17,3 kg ha-1/ano, para arquitetura 

2% e para o caráter qualidade de grãos, 2,4%. Em feijão preto, Barili et al. (2015) estimaram o 

progresso genético de 40 cultivares lançadas de 1960 a 2013. O estudo estimou ganhos a partir 

do final da década de 80 para produtividade em 2,42%, para o caráter aparência de grão e 

arquitetura foi estimado um ganho por ano de 2,36% e 2,24%, respectivamente.  

Nos programas de melhoramento, os principais caracteres geralmente têm herança 

quantitativa. Ou seja, vários genes controlando o carácter. Nesse sentido, quando se deseja 

realizar o melhoramento de caracteres controlados por vários genes, é impossível se obter 

sucesso em um único ciclo seletivo. Uma alternativa é o emprego da seleção recorrente, isto é, 

um sistema cíclico e dinâmico que visa aumentar gradativamente a frequência de alelos 

favoráveis para uma característica quantitativa, por meio de repetidos ciclos de seleção, 

avaliação e recombinação (Geraldi, 2005). 

 

2.3 USO DA SELEÇÃO RECORRENTE NO MELHORAMENTO DE ESPÉCIES 

AUTÓGAMAS  
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A seleção recorrente é uma alternativa dentro os métodos tradicionais de condução 

da população segregante, na qual tem-se vantagens como: aquisição de maior variabilidade 

genética por meio dos intercruzamentos entre vários genitores; aumento da frequência dos alelos 

favoráveis por meio dos repetidos ciclos de seleção; maior nível de recombinação gênica devido 

aos intercruzamentos sucessivos; facilidade de adição de germoplasma exótico na população 

durante a etapa de recombinação; obtenção de linhagens superiores a cada ciclo de seleção; e 

ainda a possibilidade de inclusão de cultivares na recombinação, mesmo que o programa já 

esteja em andamento (Geraldi, 2005; Ramalho et al., 2012). 

O programa de seleção recorrente inicia-se com o intercruzamento dos genitores 

com o objetivo de formação da população base. Segundo Ramalho et al. (2012), é aconselhável 

utilizar de 12 a 20 genitores para constituir a população base. Em programas de melhoramento 

de feijoeiro-comum que usam a seleção recorrente, nota-se que é variável o número de genitores 

usados. No programa de seleção recorrente da UFLA que se iniciou em 1990, foi usado 10 

genitores diferindo de vários caracteres (Silva, 2009). Iniciado em 1999, o programa de seleção 

recorrente para feijão vermelho da UFV também utilizou 10 genitores para formação de sua 

população base (Freitas, 2012). Arantes et al. (2010) utilizaram 17 genitores para a formação da 

população base utilizando a seleção recorrente para resistência a mancha angular. Alves (2012) 

utilizou 20 genitores portadores de fenótipos de interesse agronômico em seleção recorrente. 

Ramalho et al. (2012) argumentam que se o número de genitores for grande, a probabilidade de 

encontrar todos os genitores com boa manifestação para o caráter é muita pequena e mesmo que 

fosse possível a contribuição de todos os alelos com efeito de dominância a maioria seria perdida 

após cada ciclo seletivo. Esses mesmos autores ainda ponderam que se número de genitores for 

muito pequeno a chance de associar a maioria dos alelos favoráveis para o caráter é baixa.  

Em seleção recorrente, um fator importante a ser levado em consideração é o 

tamanho da população base. Já que esse último influi diretamente na manutenção da 

variabilidade genética ao longo dos ciclos seletivos. Assim, quanto menor o tamanho da 

população base, maior será o grau de parentesco médio e maior o número de cruzamentos entre 

indivíduos relacionados por ascendência, ou seja, maior será a endogamia (Falconer & Mackay, 

1996). Esse fator é de suma importância a ser considerado no programa, já que para evitar a 

deriva genética, é importante que o melhorista preze pela manutenção da integridade genética e 
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pela preservação do adequado tamanho efetivo da população (Vencovsky, 1987; Morais Júnior, 

2013). 

O tamanho efetivo da população é relacionado aos objetivos do programa de seleção 

recorrente. Programas de longo prazo devem priorizar tamanhos efetivos grandes, permitindo 

ganhos por seleção pequenos nos primeiros ciclos, porém, constantes em longo prazo (Morais, 

1997). Com o uso de tamanhos efetivos elevados, com intensidade de seleção variável e o tipo 

de progênie utilizada na recombinação, é possível identificar genótipos promissores em um 

curto prazo, com a manutenção da variabilidade genética na população com resultados a médio 

e longo prazo (Geraldi, 1997) 

A próxima etapa é o intercruzamento, que pode ser realizado de várias maneiras. 

Uma delas é a realização de cruzamentos múltiplos entre os genitores que podem ser mais 

eficientes e podem ser direcionados. Outra opção é promover o intercruzamento utilizando a 

macho-esterilidade. Bearzoti (1997) apresentou estratégia em que cada genitor é cruzado com 

outros dois genitores em cada ciclo de seleção. Assim os cruzamentos são realizados de forma 

que a contribuição de cada genitor tenha proporção igual nas gerações mais avançadas. 

Logo após a obtenção da população base é realizada a avaliação e seleção de 

indivíduos superiores ou progênies para serem recombinadas para formar o próximo ciclo. A 

seleção pode ser massal ou no âmbito de progênies. A seleção massal ou fenotípica é 

recomendada somente para caracteres de alta herdabilidade, pois a seleção é de plantas 

individuas, o que pode acelerar o processo da seleção recorrente. Esse procedimento foi 

utilizado por Amaro (2007). Com o objetivo de se obter genótipos para resistência à mancha 

angular. Os autores selecionaram os melhores indivíduos S0:1
 com relação resistência ao 

patógeno eram intercruzados para obter um novo ciclo (C1), procedimento adotado para obter 

os demais ciclos. Utilizando procedimento semelhante Wilcox (1998), em soja, com o objetivo 

de aumentar o teor de proteína no grão, realizou oito ciclos de seleção. As avaliações eram feitas 

em plantas S0 e foi eficaz no aumento da concentração de proteína no grão, podendo ser 

explicada pela alta herdabilidade do caráter variando entre 55% a 89% entre os ciclos C0 e C7. 

Tratando-se de caracteres de herança poligênica ou de baixa herdabilidade como a 

produtividade de grãos, a seleção é eficaz quando é baseada no desempenho das progênies. A 

seleção baseada na avaliação de progênies permite ao melhorista fazer as avaliações em 

experimentos com mais de uma repetição e em locais diferentes. Este tipo de avaliação estima 
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com maior precisão os valores genotípicos, já que as contribuições dos efeitos ambientais, 

residuais e da interação genótipos por ambientes são reduzidas (Ramalho et al., 2012).  

Pode-se avaliar progênies S0:1, S0:2 ou qualquer outra geração antes da seleção para 

o intercruzamento. Contudo, quando se realizar avaliações em gerações avançadas tem-se 

estimativas mais precisas ocasionando maiores ganhos por ciclo seletivo, mas tem-se a 

desvantagem do maior tempo para completar cada ciclo. Em gerações precoces permite-se uma 

maior taxa de recombinação, o que pode ser útil na quebra de ligações gênicas desfavoráveis. 

Deste modo a performance das progênies em relação as estimativas dos valores genotípicos são 

mais precisas. Pois as contribuições dos efeitos ambientais e residuais e da interação de ambos 

são pequenas (Ramalho et al., 2012). Como a geração S0:1 é descendente de uma planta S0, a 

quantidade de sementes não é suficiente para ensaios com um bom número de repetições e 

locais. Portanto, a avaliação deve ter baixa intensidade de seleção. Na geração S0:2 tem-se maior 

disponibilidade de sementes e os experimentos podem ser feitos com maior número de 

repetições e de locais e com uma intensidade de seleção maior (Ramalho et al., 2012). 

A utilização da seleção recorrente é mais comum em programas de melhoramento 

genético de espécies alógamas devido a facilidade da realização dos cruzamentos entre 

indivíduos. Em espécies autógamas o melhoramento utilizando a seleção recorrente é mais 

recente, mas vem apresentando alguns resultados encorajadores devido a possibilidade do uso 

do macho esterilidade genética (Rangel, 1995). Em arroz, Singh & Ikehashi (1981) obtiveram a 

macho esterilidade em um mutante do cultivar IR 36 em que viabilizou a realização de 

cruzamentos em número suficiente para promover a recombinação de cada ciclo. A primeira 

cultivar de arroz irrigado no Brasil obtida por seleção recorrente e usando o gene da macho-

esterilidade foi a SCS-BRS Tio Taka lançada em 2002 (Rangel et al., 2007). 

Rangel et al. (2002) conduziram um programa de seleção recorrente na cultura do 

arroz na Embrapa. Nesse estudo foram intercruzadas dez cultivares de arroz para a formação de 

uma população base, a qual foi submetida a três ciclos de seleção recorrente com base na 

avaliação de progênies S0:2. Para avaliar os ganhos com os três ciclos de seleção recorrente na 

população foram testadas 924 progênies S0:2 em 14 ensaios conduzidos em vários estados do 

Brasil.  

Em feijoeiro-comum, Vasconcelos (2017) utilizou dois ciclos de seleção recorrente 

para resistência ao mofo branco. O autor utilizou progênies S0:3 e S0:2, e concluiu que a seleção 
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recorrente foi eficiente para obtenção de progênies com alto nível de resistência ao mofo branco, 

grãos do tipo carioca e porte ereto. Dando continuidade ao programa de seleção recorrente para 

produtividade da UFLA. Silva et al. (2012), avaliaram progênies S0:1 e S0:2. As plantas da 

geração endogâmica S0:3 eram recombinadas.  O processo de seleção continuava até a obtenção 

de linhagens. Utilizando estratégia similar, mas em uma população de seleção recorrente 

visando porte ereto. Pires (2013) utilizou progênies S0:3 e S0:4 dos ciclos 5 e 8 para estimar o 

ganho genético entre esses ciclos.  Também trabalhando com seleção recorrente em feijoeiro-

comum. Amaro et al. (2007) utilizaram progênies S0:1 em cinco ciclos para avaliar a resistência 

ao fungo causador da mancha angular.  

Para obtenção de um novo ciclo de seleção, as melhores progênies avaliadas são 

recombinadas. Segundo Ramalho (1997), a recombinação por si só não aumenta a chance de 

obter indivíduos superiores, só será eficiente se as progênies superiores forem identificadas para 

serem intercruzadas. Só assim a fase de recombinação será eficiente em aumentar a frequência 

de alelos favoráveis na população.  

 

2.4 ESTIMATIVA DO PROGRESSO GENÉTICO EM SELEÇÃO RECORRENTE  

  

A estimação do progresso genético entre os ciclos seletivos em um programa de 

seleção recorrente deve ser realizada periodicamente. Para auxiliar o melhorista na tomada de 

decisões e condução dos ciclos seguintes, buscando alternativas para aumentar a eficiência do 

programa (Ramalho et al., 2012). O progresso genético pode ser definido como as alterações 

obtidas em relação ao desempenho dos genótipos avaliados nos ciclos da seleção recorrente, 

para os caracteres de interesse. Desta forma, uma das funções do melhorista é identificar 

critérios de seleção capaz de ocasionar alterações no sentido desejado, para os caracteres 

almejados e alcançando o progresso genético (Reis et al., 2004). 

 A estimação do progresso genético é diferente entre plantas alógamas e autógamas. 

Em alógamas a estimativa do ganho com a seleção recorrente é realizada comparando amostras 

de populações de diferentes ciclos. Então faz-se experimentos com muitas repetições para se ter 

uma boa precisão em médias fenotípicas. A estimação do progresso é possível pois a cada fase 

recombinação a população volta ao equilíbrio de Hardy-Weinberg, tendo suas frequências 

alélicas e genotípicas permanecendo constantes, e uma amostra de sementes de cada ciclo pode 
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representar de forma fidedigna a população (Falconer & Mckay, 1996; Ramalho et al., 2012).  

Em autógamas, a estimação do progresso genético é dificultada, pois o equilíbrio não é mantido 

a cada intercruzamento, já que os cruzamentos não ocorrem ao acaso, são direcionados. 

Ramalho et al. (2012), comentam que como a endogamia não altera as frequências alélicas e 

sim as genotípicas, as médias podem ser alteradas pela presença de dominância entre os alelos. 

Esses mesmos autores ainda citam que a comparação de metodologias de estimação de 

progresso genético não é fácil pelas diferentes maneiras de conduzir um programa de seleção 

recorrente em autógamas. 

  Para estimar o progresso genético pode-se comparar as progênies obtidas em cada 

ciclo seletivo. Pode -se utilizar, por exemplo, progênies S0:2  extraídas de diferentes ciclos.  Singh 

et al., (1999) utilizaram essa estratégia e estimaram o progresso genético para produtividade de 

grãos após três ciclos de seleção recorrente de duas populações distintas: inter-racial e entre 

pools gênicos. Os autores avaliaram as 10 progênies S0:2 mais produtivas, oriundas dos três 

ciclos de seleção. Houve ganho de produtividade por ciclo seletivo em torno de 15% em ambas 

populações. Usando essa estratégia Ranalli et al., (1996) estimaram o progresso genético em 

três ciclos de seleção recorrente, retirando 45 progênies F2:4 aleatoriamente de cada ciclo de 

seleção. O ganho de seleção para produtividade foi 15% do C0 para o C1 e 25% de C1 para o 

C2. Em arroz, Morais Júnior et al. (2014) avaliaram progênies S0:2 em quatro ciclos de seleção 

recorrente para produtividade de grãos, altura de plantas e dias para florescimento. Para altura 

de plantas e dias para florescimento não foi observado progresso genético em quatro ciclos 

seletivos. Para produtividade de grãos os autores avaliaram o ganho por ciclo em de 1,5 %.   

Outra maneira de estimar o progresso genético é a avaliação das progênies de 

diferentes ciclos utilizando testemunhas comuns que permite diminuir o efeito ambiental, já que 

os ciclos são obtidos em épocas diferentes. Nesse sentido pode-se realizar análise de variância 

combinada, usando as testemunhas comuns como medida de ajuste experimental. A comparação 

das médias ajustadas das progênies dos diferentes ciclos possibilita estimar o progresso genético 

(Leite et al., 2016).  

Amaro et al. (2007) usaram progênies S0:1 e uma testemunha comum e suscetível à 

mancha angular em cinco ciclos de seleção recorrente. A cada ciclo de seleção, as médias das 

progênies eram comparadas com a da testemunha (linhas puras). Os autores calcularam os 

desvios genéticos, subtraindo a médias das progênies em relação à testemunha.  Obtiveram a 
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estimativa de 6,4% para resistência ao patógeno, tendo como referência o primeiro ciclo. 

Continuando este trabalho, Arantes (2010) avaliou o progresso genético para resistência à 

mancha angular, produtividade e tipo de grãos em oito ciclos, utilizou como testemunhas as 

cultivares ‘Carioca MG’ e ‘Pérola’. Não foi detectado ganho para resistência à mancha-angular, 

no entanto foram obtidos ganhos diretos de 2,3% para produtividade e 2,5% para tipo de grãos. 

Usando estratégia similar, Menezes Júnior et al. (2008), após três ciclos de seleção recorrente 

em feijoeiro, avaliaram produtividade, porte de planta e tipo de grãos. O progresso genético para 

os três caracteres simultaneamente foi de 3,1%. Para porte de planta houve ganho negativo de 

5,1%. Os autores comentam que o ganho negativo foi devido à seleção simultânea para os três 

caracteres e a dificuldade em se associar os caracteres relacionados a porte e produtividade de 

grãos.  

Outra estratégia é avançar as progênies sob seleção até obtenção de linhagens. Deste 

modo as linhagens, obtidas ao final de cada ciclo seletivo, seriam avaliadas em experimentos 

com repetição para obter a estimativa do progresso genético, pois tendo linhagens, é como se a 

população tivesse em equilíbrio. Esse procedimento foi adotado por Ramalho et al. (2005). 

Esses autores estimaram que utilizaram 20 progênies, cinco das melhores de cada ciclo de 

seleção. Em todos os ciclos, após a avaliação e seleção das progênies S0:1 e S0:2 essas eram 

conduzidas em dois ou mais ambientes até atingirem homozigose. Assim, o progresso genético 

após quatro ciclos de seleção recorrente foi avaliado utilizando as cinco melhores linhagens 

obtidas de cada ciclo de seleção. O progresso genético, para produtividade de grãos, na média 

das linhagens em relação ao primeiro ciclo seletivo foi de 5,7%. Essa estratégia tem maior 

eficiência, pois as progênies foram escolhidas após várias gerações de avaliação em vários 

locais. Nesse sentido, o efeito do genótipo pela interação com ambiente é reduzido, então há 

maior confiança na identificação das melhores progênies e o ganho entre os ciclos (Ramalho et 

al., 2005).  

Utilizando a mesma estratégia e continuando estre trabalho, Silva et al. (2010) 

estimaram o progresso genético após oito ciclos seletivos visando a obtenção de linhagens de 

feijão com alta produtividade. Os autores utilizaram dados de 42 ensaios realizados em três 

safras distintas, por dois anos. Os autores estimaram em 3,3% o progresso genético por ciclo. 

Alves (2012) estimou o progresso genético utilizando duas estratégias. Na primeira 

avaliou progênies de cada ciclo, utilizando testemunhas comuns em dois ciclos em feijoeiro-
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comum. O autor estimou para produtividade de grãos, a partir de progênies S0:1, S0:2 e S0:3, os 

progressos genéticos 23 14 e 16% por ciclo, respectivamente. A segunda estratégia avaliou 

simultaneamente as melhores progênies S0:5 de cada ciclo. Foram estimados progressos de 9% 

e 8% nas safras de inverno e águas de 2011. O estudo concluiu que se tem uma superestimação 

do progresso genético quando se utilizou avaliação de progênies em cada ciclo em comparação 

com o uso de testemunhas comuns. 

Uma relação de estimativas de progresso genético em seleção recorrente em 

espécies autógamas é exposta na Tabela 1. Observa-se que na maioria dos trabalhos as unidades 

seletivas foram progênies de gerações precoces. Além disso, é possível observar a obtenção de 

ganhos em ciclos seletivos avançados.  O que indica que a seleção recorrente foi eficiente em 

preservar a variabilidade genética ao longo dos ciclos seletivos.  Evidenciando a eficiência dos 

programas seleção recorrente no melhoramento genético de feijoeiro-comum. 

 

Tabela 1.   Estimativas de progresso genético (PG) em programas de seleção recorrente para    

feijoeiro-comum. 
 

Caráter Selecionado Unidade seletiva Ciclos PG por ciclo (%)         Fonte 

Número de nódulos Indivíduos F1 3 211 Pereira et al. (1993) 

Produtividade Progênies F2 e F5 3 30 Beaver & Kelly (1994) 

Produtividade Progênies S0:2 3 31 Ranalli et al. (1996) 

Produtividade Progênies S0:1 3 11 Barron et al. (1999) 

Produtividade Progênies S0:1 1 7 a 13 Singh et al. (1999) 

Produtividade Progênies S0:1 e S0:2 2 3 a 4 Singh et al. (1999) 

Produtividade 

 

Progênies S0:2 4 7,4 Ramalho et al. (2005) 

Produtividade Progênies S0:1 5 8,9 Amaro et al. (2007) 

Florescimento Precoce Indivíduos S0 6 6 Silva et al. (2007) 

Produtividade Indivíduos F1 3 3,1 Manezes Junior et al. (2008) 

Resistência a doenças Progênies S0:2 8 2,3 Arantes et al. (2010) 

Produtividade Progênies S0:1 e S0:2 8 3,3 Silva et al. (2010) 

Produtividade Progênies   S0:1 S0:2 3 13,2 Freitas (2012) 

Resistência a doenças Progênies S0:2 S0:3 12 6,6 Lopes (2017) 

Resistência a doenças  Progênies S0:1 11               6 Vasconcellos (2017) 

Fonte: Ramalho et al. (2012); Morais júnior (2013).      
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1  OBTENÇÃO DA POPULAÇÃO BASE  

 

A população base usada neste trabalho foi originada em 1997 pelo intercruzamento 

de 15 genitores utilizando o método piramidal (Ramalho et al., 2012). Os genitores utilizados 

foram: BAT 477, AN 9022180, Corrente, A 806, MAN 48, AND 277, IPA 7, A797, Pinto Villa, 

EMP 81, V 8025, A 525, A 774, MAR 1 e DOR 500. Que são fontes para fenótipos desejáveis 

de produtividade de grãos, arquitetura de planta ereta e reação de resistência a doenças (Del 

Peloso & Melo, 2005). 

 

3.1.1  Obtenção das progênies do ciclo 0 (C0) 

  

 A população base (C0S0) foi semeada na safra de 1999 para seleção de plantas 

com tipo de grão carioca. As plantas selecionadas originaram a população C0S1, que foi avaliada 

em dois ambientes na safra da seca de 2000. No primeiro, em Tatuí-SP, onde havia ocorrência 

natural de mancha angular, e no segundo, Monte Alegre do Sul-SP, foi realizada a inoculação 

artificial do fungo causador de antracnose (Colletotrichum lindemuthianum). Foi feita a seleção 

por ambiente de 150 plantas individuais, resistentes à antracnose e mancha angular, originando 

300 progênies C0S2. Destas foram selecionadas 227 progênies C0S3 para tipo comercial de grão 

carioca. Esta geração foi semeada sob condições de estresse hídrico, sendo selecionadas 147 

progênies C0S4 para multiplicação. Posteriormente, na safra de 2001 foram avaliadas 144 

progênies de tipo de grão carioca em oito locais (Goiânia-GO, Sete Lagoas - MG, Passo Fundo 

- RS, Lavras - MG, Aracaju – SE , Coimbra – MG e  Ponta Grossa – PR),  onde  selecionou-se 

as melhores 19 progênies C0S5 para compor o primeiro ciclo de intercruzamento (Del peloso & 

Melo, 2005).      
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3.1.2  Obtenção das progênies do ciclo 1 (C1)             

 

As 19 progênies selecionadas no C0 foram intercruzadas e a geração resultante 

autofecundada para formação da população C1S0.  Essa população foi semeada na época do 

inverno em Santo Antônio de Goiás-GO. Foram selecionadas plantas individuais que 

apresentavam arquitetura de planta ereta (primeira vagem a mais de 10 cm do solo, ramificações 

primarias fechadas e ausência de guias longos) que não estavam acamadas e com mais de 20 

vagens. As plantas selecionadas constituíram aproximadamente 880 progênies C1S0:1, as quais 

foram semeadas em linhas de 3 metros na época da “seca” em Ponta Grossa - PR. As condições 

climáticas deste local são muito favoráveis à ocorrência de doenças, principalmente antracnose, 

mancha angular e crestamento bacteriano comum (CBC).  Nessa geração avaliou-se a 

produtividade de grãos, a reação a doenças de ocorrência natural, arquitetura e o acamamento 

das plantas, selecionou-se 242 progênies C1S0:2. Estas foram conduzidas em Ponta Grossa-PR 

nas águas de 2007 e selecionadas 78 progênies C1S0:3 que foram conduzidas em quatro locais 

em 2008 e na geração C1S0:4 em 2009 em três locais.  

A partir do resultado da análise de variância conjunta e estimativa dos parâmetros 

genéticos e fenotípicos, para todos caracteres supracitados, foram selecionadas as 20 melhores 

progênies do C1. Desta forma, somando o tempo de duração da fase de avaliação e seleção dos 

dois ciclos (C0 e C1), totalizaram-se seis anos. 

 

3.2  CONDUÇÃO DOS ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROGÊNIES 

 

Foram avaliadas simultaneamente as 20 melhores progênies dos ciclos C1 e as 19 

melhores do C0 e três testemunhas (BRS Cometa, BRS Pontal e BRS Estilo). Os tratamentos 

foram dispostos em blocos completos ao acaso, com três repetições. As parcelas foram 

constituídas de duas linhas de quatro metros, espaçadas de 0,5 m.  

A adubação de base foi realizada conforme a análise química do solo e a de 

cobertura foi realizada utilizando 200 kg/ha de sulfato de amônia. A irrigação via pivô central 

foi realizada nos locais onde as chuvas não foram regulares. Os demais tratos culturais foram os 
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normalmente utilizados para a cultura do feijoeiro-comum, exceto para o controle de doenças, 

que não foi realizado. 

Os ensaios foram realizados em nove ambientes, formados pela combinação de 

locais, ano e época de semeadura (Tabela 2). 

 

Tabela 2.  Relação dos ambientes de avaliação, identificação e caracteres avaliados nas 

progênies de feijoeiro-comum de dois ciclos de seleção recorrente.     x 
Local UF Safra Identificação PROD(1) ARQ(2) ACA(3) M100(4) RP(5) NG(6) 

Ponta Grossa  PR Águas/11 A1 X      

Ponta Grossa  PR Seca/11 A2 X      

Sto. Ant. de Goiás  GO Inverno/2012 A3 X X X    

Ponta Grossa  PR Seca/2013 A4 X      

Sto. Ant. de Goiás GO Inverno/2013 A5 X X X    

Sto. Ant. de Goiás GO Inverno/2010 A6 X      

Goiânia GO Águas/16 A7  X X    

Goiânia GO Inverno/17 A8 X X X X X X 

Brasília DF Águas/17 A9 X X X X X X 

1 Produtividade de grãos; 2 Arquitetura de planta; 3 Resistência ao acamamento; 4 Massa de 100 grãos;  

5 Rendimento de peneira; 6 Nota de grão 

 

Os caracteres avaliados foram: 

 

a) Arquitetura de planta (ARQ) e tolerância ao acamamento (ACA)  

 

A avaliação da arquitetura e resistência ao acamamento foi realizada por meio de 

escalas de notas citadas por Melo (2009).  

A escala de notas para arquitetura permite diferenciar genótipos adequados para 

colheita mecanizada e leva em consideração três características: comprimento das guias, altura 

da extremidade da vagem em relação ao solo e o ângulo de inserção das ramificações primárias. 

A nota 1 refere-se ao genótipo ideal para colheita mecanizada, com guias curtas (menores que 

20 cm), vagens altas (extremidade da vagem a mais de 15 cm do solo); e ramificações muito 

fechadas (ângulo de inserção das ramificações primárias menores que 10°). Enquanto a nota 9 

foi aferida para genótipos sem condições de colheita mecanizada (planta trepadora) (Melo, 

2009). 
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Para a escala de notas de tolerância ao acamamento foi levada em consideração a 

porcentagem de plantas acamadas na parcela. A nota 1 referiu-se à 0% de plantas acamadas, 

anota 2 de 1 a 10% de plantas acamadas e assim sucessivamente, até a nota 9, com 91 a 100% 

de plantas acamadas na parcela.  

 

b) Qualidade comercial de grãos 

     

A qualidade comercial de grãos foi medida usando as seguintes variáveis:  

 

b.1) Massa de 100 grãos (M100) 

 

A M100 foi medida por meio da contagem de 100 grãos, em amostras aleatórias 

uniformizadas e retidas na peneira 4,25mm, seguida por pesagem em balança de precisão. 

 

b.2) Rendimento de peneira (RP) 

 

O rendimento de peneira foi estimado em cada parcela, com amostras de 300 g de 

grãos, com 13% de umidade. Cada amostra foi classificada em peneira de furos oblongos, com 

espessura de 4,25 mm (peneira 11). Os grãos retidos em peneira foram pesados e estimado o 

rendimento de peneira, em porcentagem. 

 

b.3) Nota de grão armazenado (NG)  

 

A avaliação do aspecto visual de grãos foi realizada por meio da nota de grãos, que 

relaciona a coloração e o formato dos grãos. Para isso, utilizou-se a escala proposta por Ramalho 

et al. (1998), modificada por Faria et al., (2013) que atribui notas em uma escala de 1 a 5, sendo: 

 

1 - Grão típico carioca, de cor creme com estrias marrom-claras, fundo claro, halo creme.    

Xx considerado tipo de grão padrão; 

2 - Grão tipo carioca com deficiência em uma das características mencionadas no padrão;  
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3 - Grão tipo carioca com deficiência em duas características mencionadas no padrão;  

4 - Grão tipo carioca com deficiência em três características mencionadas no padrão; 

5 - Grão de cor creme com estrias marrom-escuras, fundo escuro, com halo não creme. 

 

c) Produtividade de grãos (PROD) 

 

Foram colhidos os grãos da área útil de cada parcela, que após a secagem e medição 

da umidade, foram pesados e obtido a produtividade ajustada para 13% de umidade. 

 

3.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Inicialmente, os dados de cada caráter foram submetidos a análises de variância 

individuais, considerando o efeito de tratamentos fixo. Foi adotado o seguinte modelo:  

 

Yij = µ + ti + bj + eij 

                em que: 

 

  Yij: é a observação na unidade experimental que recebeu o tratamento i, no bloco j; 

 

 µ : média geral  

                 

    ti : é o efeito do tratamento i (i = 1, 2, 3...)  

 

               bj: é o efeito do bloco j (j = 1, 2, 3) 

  

               eij: é o erro experimental na unidade experimental observada.  

 

 Foi feito em seguida a análise de variância conjunta utilizando efeito fixo para 

ambientes e tratamentos para a realização da análise conjunta, a homogeneidade das variâncias 

foi verificada por meio da relação 7:1 dos quadrados médios residuais, conforme relatado por 

Pimentel-Gomes (2009). Os Ajustes nos graus de liberdade do erro médio e da interação GxA 

(Cochran, 1954) foram realizados para os caracteres que apresentaram heterogeneidade das 

variâncias residuais. O modelo foi o seguinte: 
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Yijk = µ + ti + ak + b(k)j + (ta)ik + eijk 

 

em que: 

 

                Yijq  : é o valor observado do tratamento i, no bloco j dentro do ambiente k;  

         

    u : média geral       

  

    ak : é o efeito fixo do ambiente k (k = 1, 2, 3...9) 

 

    ti  : é o efeito fixo do tratamento i (i=1, 2, 3..., 42)  

 

    b(k)j : é o efeito do bloco j, dentro de ambiente k (j=1, 2, 3) 

 

        (ta)ik : é o efeito da interação entre o tratamentos i e o ambiente k; e 

 

    eqij : é o efeito do erro aleatório associado as observações.  

 

A precisão experimental foi estimada por meio da acurácia seletiva (AS) (Resende 

& Duarte, 2007), de acordo com a expressão: 

 

AS = 1− (1/ F); 

 

Se F≥ 1; e AS = 0, se F< 1, em que F é o valor do teste F para os genótipos. A AS 

foi classificada em: muito alta (AS ≥0,9), alta (0,7≥ AS< 0,9), moderada (0,5< AS <0,7) e baixa 

(AS <0,5), segundo os limites de classes estabelecidos por Resende & Duarte (2007).  

 

3.4  ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE 

  

As análises de estabilidade e adaptabilidade foram realizadas para os caracteres 

PROD, ARQ e ACA. O método seguido o proposto por Nunes et al. (2005). As médias dos 

genótipos nos diversos ambientes foram padronizadas, por meio da expressão: 
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𝑧𝑖𝑗 = (
�̅�𝑖𝑗  − �̅�.𝑗

𝑠.𝑗
) 

 

Em que:  

 𝑧𝑖𝑗 : valor da variável padronizada correspondente a cultivar i no ambiente j; 

                    �̅�𝑖𝑗 : média da cultivar i no ambiente j;  

                    �̅�.𝑗: média do ambiente j e  

                    𝑠.𝑗 : desvio padrão fenotípico entre as médias cultivares no ambiente j, dado por: 

 

𝑠𝑗 = √∑
(�̅�𝑖𝑗−�̅�.𝑗)

2

𝑡−1

𝑡
𝑖−1    

 

O método proposto por Nunes et al. (2005) permite que a interpretação dos dados 

seja feita pelas estimativas de adaptabilidade (Zi) e estabilidade (CVZi). Esta última medida pelo 

coeficiente de variação do Zi.  Assim, um genótipo pode ser declarado com boa adaptabilidade 

(Zi >3,00) e estável (CVzi <30,00%) ou muito estável (CVzi <20,00%). Para facilitar a 

interpretação dos resultados e adequar as inferências à metodologia utilizada, foi realizada 

inversão da média de cada tratamento para os caracteres arquitetura de plantas e resistência ao 

acamamento. Essa estratégia foi utilizada pelo fato de que, para esses caracteres, as menores 

médias estão associadas aos melhores fenótipos. 

 

3.5  ESTIMAÇÃO DO PROGRESSO GENÉTICO (PG) 

 

a) A estimativa do progresso genético (PG) entre o ciclo 0 e o ciclo 1 foi obtida pela 

expressão: 

PG (%) =  (
𝑋𝑐1−𝑋𝑐0

𝑋𝑐0
)x100 

 

em que : 

𝑋c𝐼 : média das 20 linhagens do C1; e 
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𝑋c0 : média das 19 linhagens do C0. 

 

O progresso genético anual foi estimado dividindo-se o PG entre os ciclos por seis, 

que é o numero de anos em que as progênies foram avaliadas em ambos os ciclos. 

As estimativas de ganhos positivas indicam que o ganho foi no sentido da seleção 

realizada e os negativos indicam que o ganho ocorreu na direção contrária ao da seleção.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  AVALIAÇÃO DAS PROGÊNIES DOS CICLOS 0 E 1    

 

Na Tabela 3 é mostrado o resumo das análises de variância individual para 

produtividade de grãos. A precisão experimental medida pelo coeficiente variação (CV) variou 

de 12 a 23%, sendo a maioria dos valores foi abaixo de 20%. De maneira geral os coeficientes 

de variação foram semelhantes a estudos relatados na literatura (Silva et al., 2010; Menezes 

Júnior, 2007; Freitas, 2012; Souza et al., 2018). Para ARQ e ACA, os valores variaram de 9 a 

14% e de 10 a 17%, respectivamente (Tabela 4). O que pode ser considerado baixo quando 

comparados com outros trabalhos que avaliaram esses caracteres em feijoeiro-comum (Pereira 

et al., 2012; Silva, 2016; Pereira, 2016). Em relação a qualidade comercial de grãos, medida 

pelos caracteres: M100, RP e NG, os coeficientes de variação foi de 4 a 9%, de 2 a 17% e 15 a 

19 %, respectivamente (Tabela 5). O que são de mesma magnitude ou abaixo comparado com 

trabalho de Silva (2015) em foi avaliado os mesmos caracteres. Por esses valores pode-se dizer 

que houve boa precisão experimental, que podem ser confirmados pelas estimativas de acurácia 

seletiva que, na maioria dos casos, foi moderado a muito alta (Duarte & Rezende, 2007). O que 

indica que os ensaios são informativos e existe confiabilidade nas inferências sobre o progresso 

genético entre os ciclos seletivos em avaliação.  

O sucesso de qualquer processo seletivo, especialmente de seleção recorrente, 

depende da existência da variabilidade genética para o caráter sob seleção, para que se tenha 

ganhos contínuos nos ciclos subsequentes. No presente trabalho para PROD, a existência de 

variabilidade genética ficou evidenciada com o efeito significativo das progênies em todos os 

ambientes avaliados (Tabela 3). Ao desdobrar os graus de liberdade dessa fonte de variação, se 

confirmou a existência de variabilidade genética pelo efeito significativo das progênies de cada 

um dos ciclos, exceto para as progênies do ciclo 0 (C0) nos ambientes A3 e A8. E no 
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  Tabela 3.   Resumo das análises de variância individuais para produtividade de grãos (kg ha-1) de progênies do ciclo 1 (PC1) e do   

xxciclo 0 (PC0) em seleção recorrente de feijoeiro-comum avaliadas em oito ambientes. 

*Significativo a 5% de probabilidade; **Significativo a 1% de probabilidade; (1) -  A1 - Safra águas 2011, Ponta grossa - PR ; A2 - Safra seca 2011, Ponta 

Grossa – PR ; A3 - Safra Inverno 2012, Sto. A. Goiás - GO; A4 -  Safra “seca” 2013, Ponta grossa - PR; A5 -  Safra inverno 2013, Sto. A. Goiás- GO; A6 - 

Safra inverno 2010, Sto. A. Goiás - GO; A8 -  Safra inverno 2017, Goiânia - GO; A9 -  Safra águas 2017, Brasília - DF.   

FV GL       A1(1)     A2 A3       A4      A5 A6 A8 A9 

Genótipos 41 13040200** 403805** 327861 ** 3562003** 438536** 1151387 ** 196841** 1053020** 

   Progênies (P) (38) 1233007 ** 415741** 325821 ** 379165 ** 467959** 1204482** 194959** 850715** 

      P Ciclo 0 (PC0) 18 1238245** 285743* 251055   495519** 531621** 1093996** 92706  1281936** 

      P Ciclo 1 (PC1) 19 1039116** 557352** 413660** 281173** 412153** 411672 ** 283776 ** 455477 

      PC0 vs PC1 1 4424227** 65078  2653  146617** 382330 18256618 ** 347976* 598275 

    Testemunhas (T) (2) 1854390** 278884 55042   18122  1688 480519 * 135881 4339430** 

    T vs P (1) 3300231** 200094 951039* 159725 ** 194170 475526 390313* 2167795** 

Erro 82  264158 147866 163213 20652 200157 140514   57606 323216 

CV (%)  15,2 14,1 15,5 12,3 12,3 23,7 16,27 19,6 

AS  0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 

Média geral 3360,0 2713,4 3009,2 1164,7 3611,0 1580,7 1482,2 
2893,0 

Média das progênies  3404,0 2724,5 3035,6 1154,8 3622,6 1563,6 1497,5 2695,0 

Média PC0  3205,4 2700,3 3036,7 1118,5 3564,0 1158,4 1431,1 2381,0 

Média PC1 3594,5 2747,0 3034,5 1189,3 3678,3 1948,7 1559,8 2999,0 

Médias das testemunhas 2776,5 2569,7 2666,6 1293,1 3470,2 1802,2 1288,1 2420,0 
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ambiente A9 para progênies do ciclo 1 (C1). A variabilidade encontrada para PROD nas 

progênies era esperada já que os genitores usados para compor a população base são de 

várias origens e com diferente potencial em termos de produtividade de grãos.  

É importante citar que a existência de variabilidade genética entre as progênies 

do C1 para PROD evidencia a possibilidade de se obter sucesso com a seleção para os ciclos 

subsequentes. Já que são essas progênies que deverão ser recombinadas para formar um novo 

ciclo seletivo. É pertinente citar que o ambiente A7 (Safra “águas” 2016) foi retirado das 

análises individuas e conjuntas para PROD devido a precisão experimental ser muito baixa.    

Houve diferença significativa entre as progênies e as testemunhas (T vs P) na 

maioria dos ambientes, sendo que as progênies foram superiores às testemunhas, que são 

cultivares comercias. Isso demonstra o potencial das progênies obtidas nos dois ciclos de 

seleção frente as cultivares utilizadas neste trabalho. Sendo as cultivares avaliadas: BRS 

Pontal (Del peloso et al., 2004), BRS Estilo (Melo et al., 2010) e BRS Cometa (Faria et al., 

2008), que são cultivares recomendadas para cultivo em todo Brasil. Assim, são boas 

referências para comparar o desempenho das progênies. Com relação as testemunhas citadas, 

não foi detectado diferença significativa entre elas na maioria dos ambientes avaliados.  

No contraste entre ciclos (PC0 vs PC1) foi detectado diferença significativa em 

quatro dos oito ambientes testados. O efeito significativo desse contraste sugere que houve 

progresso genético para PROD, uma vez que as médias das progênies do C1 foram, de 

maneira geral, superiores às médias das progênies do C0. 

Observa-se que as médias gerais de produtividade de grãos variaram entre 1164 

a 3611 kg ha-1 (Tabela 3). Essa amplitude pode ser explicada pela variação entre os 

ambientes, que estão em regiões contrastantes. A produtividade alcançada na época da seca 

variou de 2713 a 1164 kg ha-1, nas águas 3360 a 2893 kg ha-1 e no inverno variou de 1482 a 

3611 kg ha-1.   

Para ARQ foi detectado efeito significativo para progênies, isso evidência a 

existência de variabilidade genética, com exceção no ambiente A5 (Tabela 4). A existência 

de variabilidade para o carácter, evidência condição favorável para manutenção dos ganhos 

em ciclos futuros no programa. Para as testemunhas, foi verificado efeito significativo na 

maioria dos ambientes. Para o contraste entre testemunhas e progênies (T vs P) não foi 

detectado diferença significativa nos ambientes avaliados. O que indica que não houve 

discrepância entre o desempenho médio das progênies e as testemunhas. Confrontando os 

dois ciclos seletivos, foi verificado superioridade das progênies do C1 diante das do C0, o 
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que pode ser comprovado pelo efeito significativo na maioria dos ambientes avaliados do 

contraste entre ciclos (C0 e C1), a exceção foi nos ambientes A3 e A7.  

Para ACA, a variabilidade genética foi verificada pelo efeito significativo entre 

progênies em todos os ambientes (Tabela 4). Foi verificado também diferença significativa 

entre o contraste as testemunhas e as progênies (T vs P) na maioria dos ambientes. Para as 

testemunhas foi verificado diferença significativa em dois dos cinco ambientes avaliados. O 

contraste entre os ciclos (C1 vs C0) foi significativo na maioria dos ambientes. Nos 

ambientes que houve diferença, as progênies do C1 tiverem médias inferiores comparação 

as do C0, com exceção em A7. O que demostra novamente a superioridade de um ciclo em 

comparação com o outro para o caráter avaliado. É importante citar que notas menores para 

ARQ e ACA indica uma planta com porte mais ereto. 

Somente para ACA houve significância do contraste entre testemunhas e 

progênies na maioria dos ambientes. O que indica que o desempenho discrepante entre elas. 

Para ARQ não houve significância. Sendo o desempenho das progênies similar comparado 

com a média das testemunhas. 

 

Tabela 4. cResumo das análises de variância individuais para arquitetura de plantas (ARQ) 

xxxxxxxxxe resistência ao acamamento (ACA) de progênies do ciclo 1(PC1) e do ciclo 0 

xxxxxxxxx(PC0) em seleção recorrente de feijoeiro-comum avaliadas em cinco ambientes. 

*Significativo a 5% de probabilidade; **Significativo a 1% de probabilidade; (1) - A3 - Safra inverno 2012, 

Sto. Ant. de Goiás - GO; A5 - Safra inverno 2013, Sto. Ant. de Goiás- GO; A7 -  Safra águas 2016, Goiânia-

GO; A8 - Safra inverno 2017, Goiânia - GO; A9 - Safra águas 2017, Brasília- DF.     
 

  ARQ    ACA 

FV GL A3(1) A5 A7 A8 A9  A3 A5 A7 A8 A9 

Genótipos  41 0,8* 0,4* 0,5* 1,3*

* 

1,4**  2,4** 2,2** 1,8* 5,8** 2,2** 

XProgênies(P) (38)

))) 

0,7* 0,4 0,5* 1,2*

* 

1,4**  2,0** 1,9** 1,8* 5,7** 2,1** 

Xx  P Ciclo 0  

(P(PC0) 

18 0,6 0,3 0,5* 1,0* 0,9**  1,4** 1,2  2,4 5,8** 1,7** 

Xx  P Ciclo 1   19 0,8 0,4 0,5* 0,9* 0,9**  1,4** 2,7**  1,2 6,0** 1,2** 

    PC0 vs PC1 1 1,3 1,4* 0,1 9,8*

* 

19,1*

* 

 13,0*

* 

3,8 3,7* 0,2 28,0*

* Test (T) (2) 3,5*

* 

1,5*

* 

0,1 3,0*

* 

2,3**  6,5** 2,4   1,4 10,3 9,2** 

T vs P (1) 0,2 0,2 0,01 1,0 0,7  6,0** 9,6** 0,03 20,7*

* 

0,03 

Erro 82 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3   0,5   0,6 0,4 0,1 0,4 

CV(%)  14,8 9,1 18,2 14,4 12,0 

1211

1111 

 17,3 16,2 14,1 10,2 14,0 

AS  0,5 0,5 0,6 0,7 0,7  0,0 0,7 0,7 0,9 0,8 

Média Geral 4,6 5,5 4,9 4,6 4,9  4,1 4,8 4,7 3,1 4,9 

Média Progênies 4,6 5,5 4,9 4,6 4,5  4,0 4,8 4,7 3,2 4,9 

Média PC0 4,7 5,3 4,9 4,9 5,3  4,4 5,0 4,8 3,1 5,3 

Média PC1 4,5 5,6 4,9 4,3 4,5  3,6 4,6 4,5 3,2 4,4 

Média Testemunhas 5,0 5,5 5,0 5,0 4,6  5,0 5,3 4,6 3,0 5,0 
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Para qualidade comercial de grãos: M100, RP e NG, a presença de variabilidade 

genética foi comprovada pelo efeito significativo para progênies e progênies dentro de cada 

ciclo em todos os ambientes, exceto para RP no C1 e A9 (Tabela 5). Houve diferença 

significativa entre os ciclos seletivos (PC0 vs PC1) na maioria das situações, exceto para NG 

em A8.  Para o caráter M100 foi observado efeito significativo entre testemunhas e progênies 

no ambiente A9. O mesmo resultado é observado para NG no ambiente A8.  

 
 

Tabela 5. Resumo das análises de variância individuais para massa de 100 grãos (M100),    

rendimento de peneira (RP) e nota de grãos (NG) de progênies do ciclo 1(PC1) 

e do ciclo 0 (PC0) em seleção recorrente de feijoeiro-comum avaliadas em dois 

ambientes. 

   * Significativo a 5% de probabilidade; ** Significativo a 1% de probabilidade; (1) - A8 - Safra inverno 2017,   

xxxGoiânia - GO; A9 - Safra águas 2017, Brasília - DF     
 

 

Para os três caracteres foi observado superioridade das progênies do ciclo 1 

diante do ciclo 0. Esse resultado indica que a seleção recorrente está permitindo o acúmulo 

de alelos favoráveis durante o avanço dos ciclos do programa de seleção recorrente. Além 

de que, as médias superiores das progênies do C1 diante das do C0 evidenciam que as etapas 

de avaliação e seleção foram eficientes em selecionar as melhores progênies para 

recombinação. 

Os resultados das análises conjuntas e as médias para todas as progênies 

avaliadas nos ambientes encontram-se na Tabela 6. É possível observar o efeito significativo 

para todas as fontes de variação para PROD. Com o desdobramento dos graus de liberdade  

              A8(1)  A9 
FV GL  M100        RP    NG    M100      RP      NG 

Genótipos 41 11,9** 146,7** 0,5*  6,8** 21,9** 1,2** 
xProgênies 

(P) 

(38) 12,5** 125,99** 0,6*  6,7** 23,3** 1,1** 

XP ciclo 0 

(PC0) 

18 13,7** 143,33** 0,6*  7,6** 30,5** 1,6** 

   P ciclo 1         19   9 10,9** 109,9** 0,5*  4,5** 7,1 0,5** 

XPC0 vs PC1     1 

1 

19,3** 118,9** 0,07  30,7** 202,2** 3,3** 

Test (T) (2) 5,8 556,6** 0,1  7,7** 0,1 0,5 

T vs P (1) 4,0 113,8 1,5*  150,2** 11,1 8,8 

Erro 82 3,1 50,4 0,3  1,3 5,5 0,2 

CV(%)  9,4 17,7 19,3  4,3 2,5 15,3 
AS  0,7 0,6 0,4  0,8 0,7 0,8 

Média Geral 26,4 75,0 3,1  26,8 93,8 3,5 
Média Progênies 26,4 75,4 3,2  26,9 93,7 3,6 

Média PC0 25,9 74,3 3,2  26,4 92,5 3,8 

Média PC1 26,8 76,4 3,1  27,4 94,8 3,4 

Média Testemunhas 26,9 70,69 2,7  25,8 94,8 2,6 
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Tabela 6.    Resumo das análises de variância conjunta para produtividade de grãos(PROD), 

xxxxxxxxxarquitetura de plantas (ARQ), resistências ao acamamento (ACA), massa de 100 

xxxxxxxxxgrãos(M100), rendimento de peneira (RP) e nota de grãos (NG) de progênies  do 

xxxxxxxxxciclo 1(PC1) e do ciclo 0 (PC0) em seleção recorrente de feijoeiro-comum 

xxxxxxxxxavaliadas em múltiplos ambientes. 
z 

* Significativo a 5% de probabilidade; ** Significativo a 1% de probabilidade 

 

de ambientes considerando apenas época de semeadura, observou-se variabilidade dentro de 

todas as três safras de plantio. Isso reforça a importância de avaliar as progênies em todas 

épocas de plantio, o que evita a obtenção de estimativas de ganhos errôneas ou 

superestimadas. 

Pode-se destacar a presença de variabilidade para progênies, tanto do C0 como 

do C1, além das diferenças entre as médias dos dois ciclos. As progênies do C1 foram 

superiores as do C0 e foi possível observar a superioridade das progênies em relação as 

testemunhas, comprovado pelo efeito significativo do contraste entre progênies e 

testemunhas. 

FV GL PROD  GL ARQ ACA  GL M100 RP NG 

Ambientes (A) (7) 107240604**  (4) 7,6** 10,0**  1 32,2* 32291** 9,5** 

   Seca  1 51108053**   - -  - - - - 

   Águas 1 29251131**  2 0,02 2,5  - - - - 

   Inverno 4 134011647**  1 1,5* 14,3*  - - - - 

   Entre ambientes 1 34278453**  1 27,4* 8,6*  - - - - 

Genótipos (G) 41 1298317**  41 1,9** 5,4**  41 10,1** 89,9** 1,1** 

  Progênies (P) (38) 1282992**  (38) 1,7** 5,0**  (38) 10,4** 80,6** 1,0** 

   P ciclo 0 (PC0) 18 769789**  18 1,5** 2,6**  18 5,6* 58,9** 0,6** 

   P Ciclo 1 (PC1) 19 957062**  19 1,3** 5,0**  19 12,7** 56,2** 0,6** 

   PC0 x PC1 1 16900583**  1 13,1** 48,6**  1 52,3** 934** 12** 

 Testemunhas (T) (2) 746362*  (2) 5,3** 15,2**  (2) 4,3* 169,4** 0,3 

 T vs P (1) 2984563**  1 0,09 3,7**  1 1,0 53,6 7,8** 

GXA (239)         520889**  (164) 0,5** 0,6*  (41) 8,8** 78,6** 0,7** 

  P x A 266 495797**  152 0,5** 0,6*  38 8,9** 66,8** 0,7 

    PC0 x A 126 444581**  72 0,4* 0,5  18 8,7** 76,7** 0,4* 

    PC1 x A 133 435161**  76 0,5 0,6*  19 9,6** 60,8** 0,4* 

 (PC0 vs PC1)xA 7 2569780**  4 2,6** 1,7**  1 0,3 0,3 9,1 

  T x A (14) 856227**  (8) 0,4 0,6*  (2) 4,7 271,4** 0,2 

  (P vs T) x A (7) 803724**  (4) 0,5 0,8**  (1) 10,3* 143,2* 2,5** 

Erro 531     168216  289 0,3 0,5  166 2,4 31,5 0,2 

CV (%)           17,7   10,0 11,4   7,4 14,3 16,1 

AS           0,8   0,8 0,9   0,7 0,6 0,8 

Média geral  2450,0   5,0 4,6   26,6 84,4 3,3 

Média progênies   2462,9   5,1 4,6   26,6 84,5 3,4 

Média PC0  2324,2   5,1 4,9   26,2 83,4 3,4 

Média PC1  2593,1   4,8 4,3   27,1 85,6 3,3 

Média das Testemunhas 2284,1   5,2 5,0   26,4 82,7 2,7 
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A presença da interação entre progênies x ambientes (PxA) na análise conjunta 

para PROD mostra o comportamento não consistente das progênies frente às variações 

ambientais. A interação pode ser um complicador na obtenção da estimativa do ganho, que 

pode inflacionar a expressão do caráter em questão, tornando errôneas essas estimativas, 

pela possibilidade de inflacionar a expressão do caráter. A presença de interação é 

comumente observada em trabalhos de seleção recorrente em feijoeiro-comum avaliados em 

vários ambientes (Ramalho et al., 2005; Menezes Júnior et al., 2008; Silva et al., 2012; 

Freitas, 2012)  

Observa-se que as médias das progênies do C1 e do C0 tem diferentes 

magnitudes entre os ambientes (Tabela 3), nesse sentido espera-se que o progresso genético 

entre ciclos não seja uniforme nos diferentes ambientes. A variação entre ambientes ocorreu 

em razão das condições edafoclimáticas (local, época e ano) e indica a necessidade do estudo 

da estabilidade fenotípica destes genótipos (Ramalho et al., 1993).  

Para ARQ e ACA os resultados foram semelhantes aos encontrados em PROD, 

sendo detectado efeito significativo para a maioria das fontes de variação, mostrando 

variabilidade na população para os dois caracteres (Tabela 6). Houve interação entre 

progênies x ambientes, que indica que o porte dos genótipos é inconsistente entre os 

ambientes. A ocorrência da interação entre genótipos e ambientes para arquitetura de plantas 

é comumente observada e relatada na literatura (Collicchio et al., 1997; Pereira et al., 2009). 

Em relação ao contraste entre progênies e testemunhas (P vs T), foi verificado efeito 

significativo somente para ACA, o que indica que o desempenho médio entre as testemunhas 

e as progênies foi discrepante. 

Para qualidade comercial de grãos (M100, RP e NG) a variabilidade genética 

entre as progênies foi verificada pelo efeito significativo das progênies em todos os 

ambientes. O desempenho superior das progênies do C1 foi comprovado pelo efeito 

significativo do contraste entre ciclos para os três caracteres (PC0 x PC1) e pelas médias 

superiores do C1 em relação ao C0 para os três caracteres (Tabela 6). 

Para os três caracteres, houve a presença de interação entre progênies e 

ambientes, comprovado pelo efeito significativo da fonte de variação. A interação, como já 

foi falado, indica que os genótipos se comportam de maneira diferenciada nos ambientes 

testados. Os locais Goiânia e Brasília, onde foram avaliados caracteres relacionados à 

qualidade de grãos, apresentam condições edafo-morfoclimáticas diferentes. O que reforça 

a necessidade de se avaliar os caracteres no máximo de ambientes possível.   
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É importante citar que M100 e RP são indicativos para tamanho do grão, sendo 

caracteres que sofrem grande influência ambiental além de serem importantes para o 

mercado consumidor (Carbonell et al., 2010; Pereira et al., 2012). Para os grãos do tipo 

carioca, o mercado consumidor tem preferência por grãos com massa acima de 25 g/100 

sementes além de uniformidade do tamanho. Nesse sentido, as progênies de ambos os ciclos 

tiveram desempenho satisfatório já que tiveram médias acima de 25g. No entanto, não foi 

verificada diferenças significativas entre as progênies e as testemunhas (P vs T) com relação 

a M100 e RP, já para NG esta diferença foi significativa.  

Na Tabela 7, encontram-se a médias das progênies e cultivares para os caracteres 

PROD, ARQ e ACA, observou-se a formação de três grupos para PROD no teste de 

agrupamento. O primeiro com as maiores médias, composto de 15 progênies, sendo 12 

oriundas do C1, demonstrando a superioridade das progênies do C1.  É possível observar 

ainda, um segundo grupo, que incluem 20 genótipos, a maioria do C0 (12). Além de incluir 

as cultivares BRS Estilo e BRS Pontal que são reconhecidas por terem alto potencial 

produtivo. Esse resultado evidencia o potencial produtivo das progênies de ambos os ciclos 

e a expectativa com os ganhos com a seleção, pois a maioria das progênies de ambos os 

ciclos tiverem desempenho igual ou superior as testemunhas BRS Estilo e BRS Pontal.  

Para ARQ observou-se a formação de dois grupos, as menores médias foram 

apresentadas por 20 progênies, sendo 14 oriundas do C1, o que indica superioridade das 

progênies deste ciclo. Pode-se considerar que essas progênies tiverem bom desempenho, 

uma vez que foram semelhantes as cultivares BRS Estilo e BRS Cometa, reconhecidas por 

ter arquitetura ereta.  É importante comentar que cerca de seis progênies do C1 tiverem 

desempenho comparado a BRS Pontal que é uma cultivar semi-prostrada. Então recomenda-

se nos próximos ciclos seletivos a adição, na fase de recombinação, de genótipos que 

detenham boas performances para arquitetura, no intuito de melhorar a performance da 

população para esse caráter.  

Para ACA foram formados três grupos, o superior constituído por 24 progênies, 

17 oriundas do C1. Essas 24 progênies tiverem desempenho semelhante a BRS Estilo e BRS 

Cometa, que são referências em porte ereto. O segundo grupo constituído de dez progênies, 

três oriundas do C0, com desempenho inferior a BRS Estilo e BRS Cometa, que como já foi 

citado, detém arquitetura adequada de plantas. O terceiro grupo, constituído por cinco 

progênies, todas oriundas do C0, teve desempenho igual ou semelhante a BRS  
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Tabela 7. xMédias de produtividade de grãos (PROD), arquitetura (ARQ) e resistência ao 

xxxxxxxxxacamamento (ACA) de 39 progênies e três testemunhas de feijoeiro-comum 

xxxxxxxxxavaliados em múltiplos ambientes. 

 (1) Código referente a uma progênie do ciclo 1; (2) Código referente a uma progênie do ciclo 0; médias seguidas de mesma 
letra na coluna não diferem estatisticamente entre si (Scott-Knott, α = 0,05) 

Progênies    PROD  Progênies       ARQ Progênies       ACA 

SRC-207103169(1) 2884,9 a SRC-207103757 4,3 a SRC-207103587 3,7 a 

SRC-207103004 2828,0 a SRC-207103154 4,4 a SRC-207103296 3,8 a 

SRC-207103167 2825,9 a SRC-207103318 4,4 a COSRC 58 3,8 a 

SRC-207102863 2814,5 a SRC-207103587 4,6 a SRC-207103498 4,0 a 

SRC-207102999 2763,6 a SRC-207103296 4,6 a COSRC 142  4,2 a 

SRC-207103781 2735,2 a COSRC 134  4,7 a SRC-207103167 4,3 a 

SRC-207103102 2713,9 a SRC-207103079 4,8 a SRC-207103299 4,3 a 

COSRC 96(2) 2641,5 a SRC-207103299 4,8 a SRC-207103757 4,3 a 

SRC-207103299 2639,4 a SRC-207103304 4,8 a SRC-207103049 4,3 a 

SRC-207103049 2630,5 a SRC-207103578 4,8 a COSRC 92 4,3 a 

SRC-207103757 2602,3 a SRC-207103498 4,8 a SRC-207103154 4,3 a 

SRC-207103296 2573,7 a COSRC 142  4,8 a SRC-207103318 4,3 a 

COSRC 97 2552,3 a COSRC 58 4,8 a COSRC 134  4,3 a 

SRC-207103498 2547,8 a COSRC 120 4,8 a COSRC 120 4,3 a 

COSRC 90 2513,6 a COSRC 92 4,8 a SRC-207103079 4,4 a 

SRC-207103154 2496,9 b COSRC 49 4,9 a SRC-207103781 4,4 a 

SRC-207103318 2487,4 b SRC-207103169 4,9 a COSRC 49 4,5 a 

SRC-207102959 2470,1 b SRC-207103781 4,9 a SRC-207103304 4,5 a 

COSRC 134  2439,7 b SRC-207102959 5,0 a SRC-207102999 4,5 a 

SRC-207103587 2438,4 b SRC-207103167 5,0 a SRC-207102959 4,6 a 

COSRC 92 2423,1 b SRC-207103049 5,2 b SRC-207103169 4,6 a 

COSRC 88 2418,2 b COSRC 73 5,2 b COSRC  48 4,7 a 

SRC-207103578 2417,3 b COSRC 88 5,2 b SRC-207103004 4,8 a 

COSRC 73 2414,4 b SRC-207103102 5,2 b SRC-207103102 4,8 a 

COSRC 193 2412,1 b SRC-207103459 5,3 b SRC-207103578 4,9 b 

COSRC 106 2398,7 b COSRC 106 5,3 b SRC-207103459 4,9 b 

COSRC 49 2392,8 b COSRC 145 5,3 b COSRC 73 4,9 b 

SRC-207103079 2380,2 b SRC-207103004 5,3 b COSRC 193 5,0 b 

SRC-207103304 2352,0 b COSRC 193 5,3 b COSRC 81 5,0 b 

COSRC 142  2327,7 b COSRC 50  5,3 b SRC-207102863 5,1 b 

COSRC  48 2315,7 b SRC-207102999 5,4 b COSRC 97 5,1 b 

COSRC 58 2303,0 b COSRC  48 5,4 b COSRC 106 5,2 b 

COSRC 105  2301,8 b COSRC 97 5,4 b COSRC 145 5,2 b 

COSRC 81 2290,6 b COSRC 55 5,4 b COSRC 88 5,3 b 

SRC-207103459 2273,5 b COSRC 81 5,4 b COSRC 96 5,4 c 

COSRC 55 2143,7 c SRC-207102863 5,6 b COSRC 90 5,5 c 

COSRC 50  2128,8 c COSRC 90 5,6 b COSRC 55 5,5 c 

COSRC 145 1885,8 c COSRC 105  5,6 b COSRC 50  5,7 c 

COSRC 120 1870,3 c COSRC 96 5,8 b COSRC 105  5,8 c 

BRS Estilo 2421,8 b BRS Estilo  4,7 a BRS Estilo  4,8 a 

BRS Cometa 2029,3 c BRS Cometa 4,5 a BRS Cometa 4,1 a 

BRS Pontal 2401,3 b BRS Pontal 5,7 b BRS Pontal 6,0 c 
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Pontal, que tem hábito de crescimento semi-prostrado. Por isso não obteve bom desempenho 

em comparação com as outras progênies avaliadas. 

Na Tabela 8, para M100 foram formados dois grupos, o superior com 24 

genótipos, sendo 23 progênies e a BRS Estilo, que tem ótima aceitação no mercado, por 

possuir massa de grão adequada as exigências da indústria beneficiadora. Dentro das 23 

progênies, 13 são do C1, comprovando a superioridade desse ciclo. Resultado semelhante 

foi observado para RP, cujas médias foram descriminadas em dois grupos, o de melhor 

desempenho foi formado por 27 genótipos, sendo 17 progênies do C1 e a BRS Estilo. Pode 

se dizer que esse grupo teve bom desempenho, já que são semelhantes à BRS Estilo, 

referência em uniformidade e tamanho de grão. O outro grupo com menor desempenho, foi 

formado com 12 progênies, sendo nove do C0 e duas testemunhas.  

Para NG foram formados dois grupos, o primeiro com melhor desempenho com 

22 genótipos, sendo 19 progênies e as três testemunhas avaliadas. Das 19 progênies com 

melhor desempenho, 12 são do C1. O outro grupo de menor desempenho foi formado por 

20 progênies, sendo essas 12 progênies oriundas do C0.  

Diante destes resultados pode-se concluir que para os três caracteres 

relacionados à qualidade comercial de grãos, o desempenho da maioria das progênies do C1 

foi semelhante a cultivar BRS Estilo, que se destaca por ter excelente qualidade de grãos. 

Portanto, não deixa de ser bom resultado por ser os dois primeiros ciclos do programa de 

seleção recorrente. No entanto, em um programa de seleção recorrente o planejamento é feito 

a longo prazo, e com isso espera-se que os genótipos avaliados superem as testemunhas que 

são referência para o caráter. É importante comentar também que esse resultado, em que não 

foi observado superioridade das progênies diante das testemunhas, é devido à qualidade 

comercial de grãos não ter sido utilizada como critério de seleção das progênies a serem 

recombinadas, sendo priorizado a produtividade de grãos. Assim é recomendável que nos 

próximos ciclos deve-se realizar avaliações para qualidade comercial de grãos e a inserção 

de cultivares ou genótipos com alta qualidade comercial de grãos na fase de recombinação, 

no intuito de se acumular alelos favoráveis, além de acelerar o ganho genéticos para esses 

caracteres. 
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Tabela 8.  Médias de massa de cem grãos (M100), rendimento de peneira (RP) e nota de  

grão (NG) de 39 progênies e três testemunhas em seleção recorrente em 

feijoeiro-comum avaliados em dois ambientes.   
Progênies     M100 Progênies          RP(%) Progênies            NG 

COSRC 50 (2) 28,9 a SRC-207103079 91,9 a COSRC 105  2,5 a 

SRC-207103498(1) 28,7 a SRC-207103318 89,5 a SRC-207103167 2,7 a 

COSRC 92 28,6 a COSRC 97 88,7 a SRC-207103304 2,7 a 

SRC-207103781 28,4 a COSRC 142  88,1 a COSRC 49 2,8 a 

SRC-207102959 28,3 a SRC-207103004 88,0 a SRC-207102863 3,0 a 

SRC-207103169 28,2 a SRC-207103154 88,0 a SRC-207103781 3,0 a 

SRC-207103004 28,1 a COSRC 193 88,0 a COSRC 58 3,0 a 

SRC-207103299 27,8 a SRC-207103167 87,6 a SRC-207103102 3,1 a 

SRC-207103167 27,8 a COSRC 50  87,6 a SRC-207103154 3,1 a 

COSRC 49 27,8 a SRC-207103459 87,3 a SRC-207103049 3,1 a 

SRC-207103757 27,4 a SRC-207103498 87,3 a COSRC 50  3,1 a 

COSRC 142  27,2 a COSRC 73 87,2 a COSRC 120 3,1 a 

SRC-207103049 27,1 a SRC-207103102 86,4 a COSRC 88 3,1 a 

SRC-207103304 27,1 a SRC-207102959 86,1 a SRC-207103169 3,2 a 

COSRC 96 27,1 a SRC-207103049 86,0 a SRC-207103079 3,3 a 

COSRC 97 27,0 a SRC-207103169 86,0 a SRC-207103498 3,3 a 

SRC-207103318 27,0 a COSRC 105  85,9 a SRC-207103757 3,3 a 

COSRC 193 27,0 a SRC-207103299 85,9 a SRC-207103296 3,3 a 

SRC-207103079 26,9 a COSRC  48 85,6 a COSRC 55 3,3 a 

SRC-207102863 26,8 a COSRC 92 84,8 a SRC-207103318 3,4 b 

SRC-207102999 26,7 a COSRC 49 84,7 a SRC-207102999 3,5 b 

SRC-207103459 26,6 a SRC-207103781 84,5 a SRC-207103004 3,5 b 

COSRC 88 26,6 a SRC-207103578 84,3 a COSRC 193 3,5 b 

COSRC 90 26,4 b SRC-207103587 84,1 a COSRC 90 3,5 b 

COSRC 73 26,4 b SRC-207103304 84,1 a COSRC 134  3,5 b 

SRC-207103587 26,2 b COSRC 120 84,0 a COSRC 142  3,5 b 

SRC-207103296 26,1 b SRC-207102999 83,5 a COSRC 73 3,5 b 

SRC-207103578 25,9 b COSRC 81 82,9 b SRC-207103587 3,5 b 

COSRC 58 25,9 b COSRC 134  82,8 b SRC-207102959 3,6 b 

COSRC 120 25,5 b COSRC 106 82,8 b COSRC 106 3,6 b 

SRC-207103102 25,4 b SRC-207103757 82,3 b COSRC 96 3,7 b 

SRC-207103154 25,3 b COSRC 90 81,4 b SRC-207103299 3,8 b 

COSRC 81 25,1 b SRC-207102863 81,2 b SRC-207103578 3,8 b 

COSRC 106 25,1 b COSRC 88 79,9 b COSRC  48 3,8 b 

COSRC 134  25,0 b COSRC 96 79,6 b COSRC 145 3,8 b 

COSRC 105  24,9 b COSRC 58 79,0 b COSRC 97 3,9 b 

COSRC 145 24,6 b SRC-207103296 77,9 b SRC-207103459 4,0 b 

COSRC  48 24,5 b COSRC 55 75,8 b COSRC 92 4,3 b 

COSRC 55 23,4 b COSRC 145 75,8 b COSRC 81 4,3 b 

BRS Estilo  27,6 a BRS Estilo  90,0 a BRS Estilo  2,5 a 

BRS Cometa 25,2 b BRS Cometa 82,0 b BRS Cometa 2,8 a 

BRS Pontal 26,4 b BRS Pontal 76,3 b BRS Pontal 2,8 a 
(1) Código referente a uma progênie do ciclo 1; (2) Código referente a uma progênie do ciclo 0; médias seguidas de mesma 
letra na coluna não diferem estatisticamente entre si (Scott-Knott, α = 0,05) 
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4.2  ESTIMATIVA DO PROGRESSO GENÉTICO ENTRE OS CICLOS DE SELEÇÃO    
\xx RECORRENTE 

 

As médias das progênies oriundas dos dois ciclos de seleção recorrente e seus 

respectivos progressos genéticos em cada ambiente são apresentados nas Tabelas 9, 10, 11 

e 12. A produtividade de grãos foi avaliada em maior número de ambientes em comparação 

com os outros caracteres, pois é o objetivo principal do melhoramento desta população de 

seleção recorrente. Na maioria dos trabalhos disponíveis na literatura o progresso genético 

em seleção recorrente utilizando feijoeiro-comum é normalmente estimado em um ou em 

poucos ambientes (Ramalho et al., 2005; Amaro et al., 2007; Menezes Júnior, 2008; Alves, 

2012; Freitas, 2016).  

No presente trabalho, para o caráter PROD foram feitas avaliações em oito 

ambientes, para ARQ e ACA em cinco ambientes e qualidade comercial de grãos em dois. 

A estimação em vários ambientes permite isolar o efeito da interação e por consequência 

obter estimativas de ganho mais representativas e fidedignas (Ramalho et al., 2012). Há 

várias estratégias relatadas na literatura para estimar o progresso genético em seleção 

recorrente (Ranalli, 1996; Singh et al., 1999; Amaro et al., 2007).  

Neste trabalho a estimação foi realizada com a utilização das melhores progênies 

identificadas de cada ciclo, obtidas em gerações diferentes nos dois ciclos de seleção, 

conforme Ramalho et al. (2005) e Menezes Júnior (2008). Essa estratégia tem vantagem 

diante dos outros procedimentos, pois as progênies são obtidas após diversas gerações de 

avaliações em vários ambientes em várias safras. 

Para PROD foi verificado PG de 12,1 % no ambiente A1, nos ambientes A6 e 

A7, os progressos genéticos estimados foram 68% e 8,9% respectivamente (Tabela 9). Em 

A2, A3, A4 e A5 os ganhos não foram significativos, já que não houve significância entre o 

contraste entre ciclos. É importante observar que no ambiente A6 houve progresso genético 

de alta magnitude entre os ciclos (68%), o que pode explicado pela inflação da variância 

genética devido a interação genótipo x ambiente, o que pode acontecer em uma análise 

individual e que confirma a importância de estimar o PG em vários ambientes, no intuito de 

mitigar esses efeitos.  
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Tabela 9. Médias de produtividade de grãos (kg ha-1) de 39 progênies do ciclo 1 (PC1), do 

ciclo 0 (PC0) em seleção recorrente e o progresso genético (PG) por ciclo e anual 

em feijoeiro-comum avaliados em oito ambientes. 
 

*Contraste entre ciclos significativo pelo Teste F a 5% de probabilidade; (1) - A1 - Safra águas 2011, Ponta 

grossa – PR; A2 - Safra seca 2011, Ponta Grossa - PR; A3 - Safra Inverno 2012, Sto. A. Goiás- GO; A4 -  Safra 

“seca” 2013, Ponta grossa - PR; A5 -  Safra inverno 2013, Sto. A. Goiás - GO; A6 - Safra inverno 2010, Sto. 

A. Goiás - GO; A8 -  Safra inverno 2017, Goiânia; A9 - Safra águas 2017, Brasília - DF.    
 

Na média dos ambientes foi observado progresso genético de 11,5 % entre o C0 

e C1, o que corresponde a 1,9% ao ano. Nesse sentido, tendo em vista que o objetivo de um 

programa de seleção recorrente é o acumulo de alelos favoráveis e consequentemente atingir 

o progresso genético para o caráter em seleção. Esse resultado é satisfatório, visto que são 

os dois primeiros ciclos seletivos de SR. Pode ser citado também, a expectativa de ganhos 

futuros já que foi comprovado a existência de variabilidade para produtividade de grãos 

nessa população.  

Para ARQ foi verificado progresso nos ambientes A5, A7 e A9, com as 

estimativas em 5,2, 13% e 14,5%, respectivamente. O progresso genético médio foi de 5,8% 

por ciclo (0,9% por ano) (Tabela 10). Para ACA houve progresso genético nos ambientes 

A3, A8 e A9 de 19, 5,5 e 17,2 %, respectivamente. O progresso genético médio nos 

ambientes avaliados foi 14% (2,3% ao ano) entre os ciclos de seleção recorrente (Tabela 11). 

 

Tabela 10.  Médias de arquitetura de plantas com base em notas de 39 progênies do ciclo 1 

(PC1), do ciclo 0 (PC0) em seleção recorrente e o progresso genético (PG) por 

ciclo e anual em feijoeiro-comum avaliado em cinco ambientes. 

*Contraste entre ciclos significativo pelo Teste F a 5% de probabilidade; (1) - A3 - Safra Inverno 2012, Sto. A. 

de Goiás - GO; A5 - Safra inverno 2013, Sto. A. de Goiás - GO; A7 - Safra águas 2016, Goiânia - GO; A8 - 

Safra inverno 2017, Goiânia - GO; A9 - Safra águas 2017, Brasília – DF.     

 

Na maioria das situações, os agricultores buscam cultivares com arquitetura de 

plantas eretas vagens que não tocam o solo, guias curtas e ramificações fechadas e tolerantes 

Ambiente   A1(1)       A2 

  A2 

 A3  A4  A5   A6  A8 

 

 A9 Média 

Média PC0  3205 2700 3036 1118 3564 1158 1431 2381  2324 

Média PC1        3594 

 3594 

2747 3034 1189 3678 1948 1559 2999  2593 

PG ciclo (%) 12,1 *     1,7 

   1,7 

0,06  6,3 1,0

% 

68,0*   8,9* 25,9*

%* 

11,5* 

PG anual (%)  2,0*    0,2 0,01               1,0 0,1

% 

11,3*   1,4* 4,3*   2,0* 

Ambientes   A3(1) A5 A7 A8 A9 Média 

Média PC0 4,7 5,3 4,9 5,0 5,3 5,1 

Média PC1 4,5 5,6 4,3 5,1 4,5 4,8 

PG por ciclo (%)      4,8 

4,8% 

5,2* 13* 2 14,5* 5,8* 

PG anual (%) 0,8 0,8* 2,1 0,3 2,4* 0,9* 



 
 

42 
 

ao acamamento, o que propicia a colheita mecânica com baixo índice de perdas, melhor 

qualidade do grão e menor incidência de doenças, em razão da melhor aeração na lavoura e 

ao não contato das vagens com o solo, principalmente, quando a colheita coincide com o 

período de chuvas (Melo et al., 2007). Desta forma, o progresso genético observado foi 

satisfatório, indicando que a seleção recorrente foi eficiente em obter progênies do ciclo 1 

com desempenho médio superior às progênies do ciclo anterior. No entanto, faz sentido 

comentar que a prioridade do programa de seleção recorrente nos ciclos de avaliação e 

seleção foi para o caráter produtividade de grãos, então o progresso genético observado pode 

estar correlato com produtividade de grãos.  

 

Tabela 11. Médias de resistência ao acamamento com base em notas de 39 progênies do 

ciclo 1 (PC1), do ciclo 0 (PC0) em seleção recorrente e o progresso genético 

(PG) por ciclo e anual em feijoeiro-comum avaliado em cinco ambientes.  

 

* Contraste entre ciclos significativo; (1) - A3 - Safra Inverno 2012, Sto. A. de Goiás - GO; A5 - Safra inverno 

2013, Sto. A. Goiás - GO, A7 - Safra águas 2016, Goiânia-GO; A8 - Safra inverno 2017, Goiânia - GO; A9 - 

Safra águas 2017, Brasília - DF. 

 

Na Tabela 12, para qualidade comercial de grãos, foi verificado progresso 

genético para os caracteres M100, RP e NG, de 3,8% (0,6% ao ano), 1,9% (0,3% ao ano) e 

4,4% (0,7% ao ano), respectivamente. Para M100, foi observado progresso genético nos dois 

ambientes avaliados (A8 e A9). As estimativas foram de 3,4% e 3,8%, respectivamente. Para 

RP, o resultado foi semelhante ao observado em M100. Sendo estimado progresso genético 

de 2,8% e 2,4% para os ambientes A8 e A9, respectivamente. Para NG, somente foi 

observado progresso no ambiente A9, com o ganho de 4,4% (Tabela 12).  O que é satisfatório 

sendo que esses caracteres não foram priorizados nas etapas de seleção e avaliação das 

progênies no C0. 

Na literatura são relatados vários resultados em que os autores usaram seleção 

recorrente para produtividade de grãos e outros caracteres em feijoeiro-comum. Ramalho et 

al. (2005) estimaram em 5% e 10% o progresso genético médio anual para produtividade de 

grãos e aspecto de grão em quatro ciclos seletivos, utilizando as cinco melhores progênies 

de cada ciclo em feijoeiro-comum. Menezes Júnior et al. (2011) estimaram o progresso 

Ambientes   A3(1) A5 A7 A8 A9 Média 

Média PC0 4,4 5,0 3,1 4,8 5,3 4,9 

Média PC1 3,6 4,6 3,2 4,5 4,4 4,3 

PG por ciclo (%)       19* 6,9 3,1 5,5* 17,2* 14* 

PG anual (%)    3,1* 1,1 0,5 0,9* 2,8* 2,3* 
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Tabela 12.xxMédias de Massa de 100 grãos (M100), rendimento de peneira (RP) e nota de 

xxxxxxxxxxgrãos (NG) de 39 progênies do ciclo 1 (PC1), do ciclo 0 (PC0) em seleção 

xxxxxxxxxxrecorrente e o progresso genético (PG) por ciclo e anual em feijoeiro-comum 

xxxxxxxxxxavaliado em dois ambientes. 

*Contraste entre ciclos significativo; (1) - A8 - Safra inverno 2017, Goiânia - GO; A9 - Safra águas 2017, 

Brasília - DF. 

 

genético em dois ciclos seletivos avaliando progênies S1:3 e S1:4 no ciclo 0 e progênies S3:4 e 

S3:5 e no Ciclo 1, em feijão vermelho. Verificaram 3% para produtividade de grãos, 16% 

para resistência a ferrugem, 6% para resistência a mancha angular e 3% para aspecto de 

grãos. Continuando esse trabalho, Freitas (2012) avaliou progênies S0:1 e S0:2 em três ciclos, 

para produtividade encontrou progresso de 13% por ciclo, 19% para resistência a ferrugem, 

4% para arquitetura de plantas e 4% para aspecto de grão. É pertinente comentar que a 

comparação das estimativas e das magnitudes dos progressos genéticos é dificultada pelas 

diferentes estratégias utilizadas na condução nos diferentes programas de seleção recorrente, 

bem como a composição das populações-base utilizadas em cada programa.  

        Outro aspecto importante do presente estudo é a estratégia utilizada pelo 

programa de seleção recorrente nas etapas de avaliação e seleção das progênies. Em ambos 

os ciclos, as progênies foram selecionadas em vários ambientes e gerações, nesta fase a 

duração de cada ciclo foi de três anos. Essa estratégia de aumentar a etapa de avaliação e 

seleção antes da recombinação e conduzir os ensaios em vários ambientes distintos permite 

aumentar a eficiência de seleção, principalmente para produtividade de grãos, que é um 

caráter muito influenciado pelo ambiente, e que demanda avaliações com maior controle 

ambiental. Nesse caso a avaliação das progênies nas três épocas de plantio do feijão (águas, 

seca e inverno) é fundamental para minimizar os efeitos da interação G x A. E por último, a 

medida em que se avança as gerações pode-se incluir a avaliação e seleção de outros 

caracteres, que possam está associados a produtividade de grãos, como os caracteres 

relacionados à qualidade de grão. Portanto, neste trabalho fica claro a vantagem de se ter 

ciclos mais longos com ganhos menores por ano, do que muito ciclos com muitas 

recombinações, que normalmente para uma espécie autógama e uma etapa onerosa e 

trabalhosa.    

             M100                  RP                     NG 

Ambientes        A8(1)  A9 Média   A8  A9  Média      A8     A9 Média 

Média PC0      25,9 26,4 26,1  74,3 92,5 83,4      3,2     3,6 3,4 

Média PC1      26,8                                       27,4 27,1  76,4 94,8 85,6      3,1     3,8 3,3 

PG  ciclo(%)    3,4*    3,8* 3,8*  2,8* 2,4* 1,9*      1,8     4,4* 4,4* 

PG anual (%)   0,5* 0,6* 0,6*  0,4* 0,4* 0,3*      0,3     0,7* 0,7* 
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4.3 ESTIMATIVAS DE ESTABILIDADE E ADAPTABILIDADE  

 

Tendo em vista que o feijoeiro-comum é cultivado em diferentes sistemas de 

cultivo e épocas de semeadura, as cultivares normalmente são recomendadas para extensas 

regiões geográficas. Nesse sentido, o estudo da interação genótipos x ambientes (GxA) é de 

grande relevância para fins de melhoramento genético. A presença de interação é comum 

quando a avaliação é feita em vários ambientes e é frequentemente relatada em vários 

trabalhos realizados com essa cultura no Brasil, especialmente para produtividade de grãos 

(Pereira et al., 2009; Torga et al., 2013; Melo et al., 2018; Souza et al., 2018). Com isto 

posto, os programas de melhoramento de feijão visam identificar genótipos adaptáveis e que 

sejam estáveis para originar cultivares que possam ser recomendadas para todas regiões de 

cultivo de feijão.  

Como a interação entre genótipos e ambientes (G x A) foi significativa para os 

caracteres PROD, ARQ e ACA (Tabela 6) é necessário avaliar o comportamento das 

progênies em relação a estabilidade e adaptabilidade nos ambientes avaliados. Estas 

estimativas têm sido obtidas em feijoeiro-comum e têm auxiliado na identificação de 

genótipos de comportamento previsível e responsivos à melhoria do ambiente (Pereira et al., 

2012; Souza et al., 2018).      

De modo geral, as progênies que apresentaram as maiores médias PROD, ARQ 

e ACA também apresentam os maiores índices Zi, o que indica que a média do caráter tem 

forte correlação com o índice Zi (Tabela 13).  Resultados semelhantes foram encontrados 

por Martins et al. (2016), quando avaliaram linhagens elites de feijão carioca.   

As progênies do C1 tiveram maior adaptabilidade em comparação com as C0 

com relação para PROD, 70 % das progênies do C1 tiveram valor de Zi ≥3,00. Para ARQ e 

ACA, 68% e 70%, respectivamente das progênies do C1 apresentaram índice Zi ≥ 3,0. É 

importante lembrar que as médias das progênies de ARQ e ACA foram invertidas então os 

maiores índices Zi são considerados os melhores. Assim, pode-se inferir que as progênies 

obtidas após o primeiro ciclo de seleção e recombinação apresentaram maior adaptabilidade, 

característica importante no melhoramento de plantas, principalmente para a cultura do 

feijoeiro, que busca genótipos com ampla adaptação.  
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Tabela 13. Média de 39 progênies (Pro) de dois ciclos de seleção recorrente, xtrês 

xxxxxxxxxxxtestemunhas e estimativas dos parâmetros de adaptabilidade (Zi) e xestabilidade 

xxxxxxxxxxx(CVzi) para produtividade de grãos (PROD), arquitetura de plantas (ARQ) e 

xxxxxxxxxxxresistência ao acamamento (ACA) em feijoeiro-comum avaliados em 

xxxxxxxxxxxmúltiplos ambientes. 

    Progênies 
          PROD 

      Progênies  
            ARQ 

    Progênies 
ACA  

Média   Zi     CVzi Média    Zi     CVzi Média  Zi     CVzi 

SRC-207103169(1)  2885 
 

4,0 37,1 SRC-207103757 4,4 4,4 26,4 SRC-207103587 3,6 4,6 15,2 

SRC-207102999 2764 3,9 29,7 SRC-207103154 4,5 4,2 36,5 SRC-207103296 3,6 4,5 24,6 

SRC-207102863 2815 3,9 19,4 SRC-207103587 4,6 3,8 10,7 SRC-207103498 3,8 4,2 18,7 

SRC-207103781 2735 3,7 20,1 SRC-207103079 4,6 3,7 12,2 SRC-207103757 3,8 4,1 17,0 

SRC-207103004 2828 3,7 24,7 SRC-207103299 4,6 3,7 13,9 COSRC 58 3,9 4,1 33,5 

SRC-207103167 2826 3,7 30,2 SRC-207103304 4,6 3,7 13,9 SRC-207103299 3,9 4,1 31,0 

SRC-207103102 2714 3,6 20,5 SRC-207103318 4,6 3,7 13,9 COSRC 142  4,0 3,8 26,6 

COSRC 96(2) 2641 3,4 37,2 COSRC 134  4,7 3,7 11,6 COSRC 92 4,0 3,7 8,9 

SRC-207103296 2574 3,3 37,1 SRC-207103781 4,7 3,6 15,7 COSRC 134  4,1 3,7 21,3 

SRC-207103299 2639 3,3 27,7 SRC-207103296 4,7 3,6 27,2 SRC-207103318 4,1 3,7 21,0 

SRC-207103049 2630 3,3 35,3 COSRC 120 4,7 3,6 31,3 COSRC 120 4,2 3,5 15,4 

COSRC 97 2552 3,3 25,7 SRC-207103578 4,8 3,5 37,1 SRC-207103154 4,2 3,5 20,3 

SRC-207103498 2548 3,2 28,0 COSRC 58 4,7 3,5 12,3 SRC-207103304 4,3 3,4 34,5 

SRC-207103757 2602 3,2 18,8 COSRC 142  4,8 3,4 22,1 COSRC 49 4,3 3,4 13,2 

COSRC 90 2514 3,1 23,3 SRC-207102959 4,9 3,2 15,7 SRC-207103167 4,4 3,3 17,8 

COSRC 134  2440 3,0 25,9 SRC-207103498 4,9 3,1 37,7 SRC-207102999 4,3 3,3 12,1 

SRC-207102959 2470 3,0 23,8 COSRC 92 5,0 3,1 39,4 SRC-207103049 4,4 3,3 10,1 

SRC-207103154 2497 3,0 19,5 SRC-207103049 5,0 3,0 20,0 SRC-207102959 4,4 3,2 2,8 

COSRC 193 2412 3,0 32,0 COSRC 49 5,0 3,0 22,4 SRC-207103079 4,5 3,1 9,1 

SRC-207103587 2438 2,9 25,0 SRC-207103167 5,0 2,9 46,1 SRC-207103781 4,5 3,0 22,1 

COSRC 73 2414 2,9 20,7 COSRC 106 5,3 2,8 53,1 SRC-207103169 4,8 2,8 19,7 

COSRC 92 2423 2,9 25,0 COSRC 73 5,2 2,8 26,9 SRC-207103004 4,8 2,8 12,1 

SRC-207103578 2417 2,9 22,7 SRC-207103169 5,1 2,8 19,4 COSRC  48 4,8 2,7 13,5 

COSRC 142  2328 2,9 26,7 COSRC 88 5,2 2,7 27,7 SRC-207103578 4,9 2,6 13,7 

COSRC 49 2393 2,9 14,6 SRC-207103004 5,2 2,7 31,2 SRC-207103102 4,9 2,6 8,6 

COSRC 106 2399 2,8 31,2 SRC-207103102 5,2 2,6 28,9 COSRC 73 5,0 2,6 18,9 

COSRC 58 2303 2,8 49,8 COSRC 145 5,3 2,6 31,1 COSRC 193 5,0 2,5 19,7 

SRC-207103079 2380 2,8 27,4 COSRC 193 5,2 2,5 18,3 COSRC 81 5,2 2,5 38,4 

COSRC  48 2316 2,8 17,2 SRC-207102999 5,3 2,5 22,7 SRC-207102863 5,1 2,5 17,2 

COSRC 88 2418 2,8 28,7 SRC-207103459 5,3 2,5 21,7 SRC-207103459 5,0 2,4 10,8 

COSRC 105  2302 2,7 36,4 COSRC 50  5,4 2,4 20,4 COSRC 145 5,2 2,4 24,1 

COSRC 81 2291 2,7 22,0 COSRC 81 5,3 2,4 22,5 COSRC 88 5,3 2,2 7,8 

SRC-207103459 2274 2,7 38,3 COSRC  48 5,4 2,3 14,1 COSRC 97 5,3 2,1 13,3 

SRC-207103304 2352 2,6 30,9 COSRC 55 5,4 2,2 23,8 COSRC 96 5,6 2,0 15,5 

SRC-207103318 2487 2,6 30,9 COSRC 97 5,5 2,2 19,4 COSRC 106 5,5 2,0 8,5 

COSRC 55 2144 2,4 33,4 COSRC 90 5,5 2,1 21,9 COSRC 90 5,5 2,0 27,8 

COSRC 50  2129 2,3 49,0 SRC-207102863 5,6 2,0 29,1 COSRC 55 5,5 1,9 25,2 

COSRC 120 1870 1,9 60,0 COSRC 96 5,7 2,0 56,5 COSRC 50  5,9 1,8 23,4 

COSRC 145 1886 1,7 39,1 COSRC 105  5,6 2,0 14,5 COSRC 105  5,9 1,6 33,1 

Média Pro. C0 2324 2,7 31,4 Média Pro. C0  5,1     3,2   25,7 Média Pro. C0  4,9  3,3  20,7 

Média Pro. C1 2593 3,2 27,3 Média Pro. C1  4,8     2,6   24,0 Média Pro. C1  4,3    2,6   16,9 

BRS Estilo 2421 2,8 43,9 BRS Estilo  4,8 3,3 26,1 BRS Estilo  4,8 2,6 13,0 

BRS Cometa 2029 2,1 46,0 BRS Cometa 4,5 4,0 25,6 BRS Cometa 3,9 3,9 9,5 

BRS Pontal 2401 2,8 28,6  BRS Pontal 5,7 1,8 39,0 BRS Pontal 6,1 1,6 31,1 
(1) Código referente a uma progênie do ciclo 1; (2) Código referente a uma progênie do ciclo 0. 
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interação GxA neste caráter. Entre as progênies consideradas muito estáveis (CVzi ≤ 20%), 

três são oriundas do C1 e três são do C0, com valores em torno de 17%. 

Para ARQ, entre as progênies muito estáveis (CVzi ≤ 20%), cinco foram do C1 

e duas do C0, tendo os valores médios em torno de 17%. Para ACA, dentro das progênies 

muito estáveis (CVzi ≤ 20%), 10 foram do C1 e 10 foram do C0. De maneira geral, a maioria  

das progênies avaliadas foi considerada estável para ACA. O que indica certa constância do 

desempenho das progênies nos ambientes testados com relação a esse caráter. 

Na Tabela 14 encontram-se as estimativas médias dos valores de estabilidade 

(CVzi) das progênies de cada ciclo e o progresso genético entre os ciclos. Observou-se que, 

para PROD as progênies do C1 obtiverem estimativa de estabilidade (CVzi) média de 27 %, 

enquanto para as progênies do C0 foi de 31%. Para ARQ, em média as estimativas para 

estabilidade das progênies do C0 foram 25% e do C1 foi de 24%. Para ACA, as progênies 

do C1 tiveram médias para estabilidade estimadas em 16 % e para o C0 foram estimadas em 

20%. Com esses resultados pode-se verificar que houve progresso genético para estabilidade 

de 13% por ciclo (2,1% ano-1) para PROD, 6% (1 % ano-1) e 18% (3 % ano-1) para ARQ e 

ACA, respectivamente.  

O progresso genético observado para estabilidade fenotípica é reflexo da fase de 

avaliação de seleção realizada em vários ambientes e em experimentos com repetição, 

tornando o processo de seleção mais eficiente, conforme comentado anteriormente.  É 

pertinente comentar que, a estratégia do programa de seleção recorrente em utilizar vários 

parceiros e aumentar os ambientes de avaliação das progênies tem sido eficiente, conforme 

mostrou os resultados deste trabalho, tanto pelas estimativas de progresso genético quanto 

pelas maiores estimativas de adaptabilidade e estabilidade das progênies obtidas após um 

ciclo de recombinação.  

 

Tabela 14. Médias da estimativa de estabilidade fenotípica (CVzi) para produtividade 

(PROD), arquitetura de planta (ARQ) e resistência ao acamamento (ACA) em progênies do 

ciclo 1 (PC1) e ciclo 0 (PC0) em seleção recorrente e o progresso genético (PG) de 

estabilidade fenotípica avaliados em múltiplos ambientes em feijoeiro-comum.  
. 

 

        PROD ARQ              ACA 

Média PC0        31,4% 25,7             20,7% 

Média PC1        27,3% 24,0             16,9% 

PG por ciclo (%)        13,0% 6,6%             18,3% 

PG anual (%)        2,1% 1,1%              3,0% 
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5 CONCLUSÃO  

 

-  Existe variabilidade genética entre as progênies selecionadas no programa de seleção 

recorrente para produtividade de grãos, arquitetura e acamamento de plantas, massa de 100 

grãos, rendimento de peneira e nota de grãos. E desta forma, espera-se manter os ganhos 

genéticos nos próximos ciclos seletivos. 

-   O progresso genético para produtividade de grãos foi de 1,8% ao ano, arquitetura de 

plantas e resistência ao acamamento 0,5% e 2,3% ao ano, respectivamente.  

-  Para qualidade comercial de grãos, o progresso genético foi de 0,7%, 0,6% e 0,7% 

ao ano para massa de 100 grãos, rendimento de peneira e nota de grãos, respectivamente. 

-  As progênies do C1 apresentaram maior adaptabilidade e estabilidade do que as 

progênies do C0 para todos os caracteres, o que mostra a eficiência do programa de seleção 

recorrente. 
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