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RESUMO GERAL 

 

SILVA, L. I. M. Potencial genético de germoplasma elite de feijão carioca para resistência 

ao mofo-branco. 2019. 66 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de 

Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019
1
. 

 

O feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) representa uma importante fonte de proteínas e 

fibras na alimentação humana e o Brasil destaca-se na produção e consumo dessa 

leguminosa, especialmente as de grãos do tipo comercial carioca. A incidência de mofo-

branco, uma das doenças mais destrutivas do feijoeiro, está entre os fatores responsáveis 

pela redução da produtividade e aumento de custos de produção, sobretudo em cultivos 

irrigados de inverno, nos quais as condições microclimáticas, como temperaturas amenas e 

umidade elevada, contribuem para maior intensidade da doença. São poucas as cultivares 

ou linhagens pré-comerciais de feijão que possuem resistência parcial, portanto, os 

objetivos desse trabalho foram: (i) caracterizar cultivares e linhagens elite de feijão carioca 

quanto à reação ao mofo-branco em campo e em ambiente controlado, visando selecionar 

fontes de resistência e (ii) estimar parâmetros genéticos e número de genes controlando a 

reação ao mofo-branco em ambiente controlado. No estudo de caracterização das cultivares 

e linhagens elite em campo, foram realizados ensaios em Goianira (GO) e Oratórios (MG), 

e em ambiente controlado, foi utilizando o teste do canudo modificado. Utilizou-se uma 

escala visual de notas de 1 a 9 para avaliar a reação dos genótipos. Os dados foram 

submetidos a análises estatísticas utilizando modelos fixos e mistos via REML/BLUP e os 

melhores genótipos selecionados pelo coeficiente de coincidência de seleção. Conforme os 

resultados as linhagens elite selecionadas como resistentes tanto em campo quanto 

ambiente controlado foram CNFC 16820, CNFC 15875, CNFC 15859 e CNFC 15458, 

além das cultivares BRS Notável e BRS Sublime, podendo assim serem indicadas para 

plantio ou como genitores fontes de resistência parcial ao mofo-branco úteis em programas 

de melhoramento. No estudo de estimação dos parâmetros de resistência ao mofo-branco 

para a população de RILs BRS Cometa × K-407, 140 RILs na geração F9:10 foram 

inoculadas artificialmente pelo teste do canudo modificado e a severidade da doença 

avaliada por meio de uma escala de notas de 1 a 9. Foi empregado modelos mistos para 
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análise dos dados. A herdabilidade no sentido amplo foi moderada (0,60), o cálculo do 

número de genes indicou a presença de dois locos de efeito maior controlando o caráter e o 

coeficiente de variação relativo foi superior a 1, indicando boa precisão experimental e 

situação favorável para a seleção.  

 

Palavras-chave: Resistência genética, Phaseolus vulgaris, parâmetros genéticos, 

Sclerotinia sclerotiorum, modelos mistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GENERAL ABSTRACT 

 

SILVA, L. I. M. Genetic potential of carioca bean elite germplasm for resistance to white 

mold. 2019. 66 f. Dissertation (Master’s Degree in Genetics and Plant Breeding) – Escola 

de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019
2
. 

 

The common bean (Phaseolus vulgaris L.) represents an important source of protein and 

fiber on human nutrition and Brazil stands out on the production and consumption of this 

leguminous, especially those of the carioca market class. The incidence of white mold, one 

of the most destructive diseases of bean, is among the factors responsible for the reduction 

of the productivity and the increasing of the production costs, meanly in winter irrigated 

crops, in which the microclimatic conditions such as mild temperatures and high humidity 

contribute for a higher proliferation of the disease. There are few cultivars or Brazilian 

bean elite lines that have partial resistance to the white mold, thus, the objectives of this 

paper are: (i) to characterize cultivars and elite lines of the carioca bean regarding the 

reaction to the white mold on the field and in a controlled environment aiming to select 

resistance sources and (ii) to estimate genetical parameters and number of genes 

controlling the character for resistance to white mold in a controlled environment utilizing 

the RILs K-407 × BRS Cometa population. During the characterization of the cultivars and 

elite lines the field trials were held in Goianira (GO), and Oratorios (MG), and in 

controlled environment it was utilized the modified straw test. A 1 to 9 visual score scale 

was utilized for the evaluation of the trials. The data were subjected to statistical analysis 

utilizing mixed models through REML / BLUP and the best genotypes were selected by 

their selection coincidence coefficient. Accordingly to the results the elite lineages selected 

as resistant both in the field and controlled environment were CNFC 16820, CNFC 15875, 

CNFC 15859 and CNFC 15458, in addition to the cultivars BRS Notável and BRS 

Sublime. These genotypes could be indicated for growing or as parents with partial 

resistance to white mold in genetic breeding programs. During the white mold resistance 

parameters estimation study for the population of RILs BRS Cometa × K-407, 140 RILs on 

the F9:10 generation were artificially inoculated through the modified straw test and the 

disease severity was evaluated through a 1 to 9 score scale. It was employed a mixed 
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models methodology to analyze the data. The heritability in the broad sense was moderate 

(0.60), the calculation of the number of genes indicated the presence of two loci of greater 

effect controlling the character and the relative coefficient of variation was superior to 1, 

indicating good experimental precision and favorable situation for the selection.  

 

Key Words:  Genetical resistance, Phaseolus vulgaris, genetical parameters, Sclerotinia 

sclerotiorum, mixed models. 
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1                 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.)  é uma importante leguminosa para o 

consumo humano diário devido ao elevado valor nutritivo dos grãos, sendo também uma 

das fontes mais acessíveis de proteínas, fibras, vitaminas e minerais (Montoya et al., 2010). 

O Brasil está entre as nações que mais cultivam e consomem feijão (Embrapa, 2016), 

dentre os diversos grupos comerciais, o grupo carioca destaca-se como o tipo de feijão 

mais preferido, representando 70% do mercado consumidor brasileiro (Pereira et al., 

2012). No entanto, a produtividade brasileira ainda é considerada insatisfatória devido a 

utilização de baixo nível tecnológico, ocorrência de pragas, condições edafoclimáticas 

adversas e, principalmente, a ocorrência de doenças.  

Mais de 45 doenças acometem a cultura do feijoeiro, entre elas o mofo-branco, 

causada pelo fungo de solo cosmopolita Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Os 

escleródios, estruturas de resistência do fungo, podem permanecer durante anos no campo 

dificultando o controle dessa doença, uma das mais destrutivas, principalmente em cultivos 

irrigados de inverno (Beebe et al., 2012; Vieira et al., 2006). Sob condições favoráveis de 

umidade elevada e temperatura amena, o mofo-branco pode levar a 100% de perdas, tanto 

na redução da produtividade quanto da qualidade dos grãos, associadas a cor e tamanho 

dos grãos, caso não sejam realizadas medidas preventivas de controle da doença (Singh & 

Schwartz, 2010; Soule et al., 2011; Schwartz & Singh, 2013).  

Várias práticas de manejo integrado são recomendadas, entre elas a redução da 

população e densidade de plantas, controle químico e biológico, manejo adequado da 

irrigação (aumento da frequência com menor lâmina d'água), rotação de culturas com 

espécies não hospedeiras e plantio direto (Paula Júnior et al., 2009; Vieira et al., 2012). No 

entanto algumas dessas práticas não são aplicadas pelos produtores por inviabilidade 

operacional e técnica, outras possuem risco ambiental e elevam o custo de produção. 

A utilização de plantas resistentes é um componente importante do manejo 

integrado de doenças, estratégia que visa reduzir o impacto ambiental e econômico além de 

viabilizar o controle eficiente das doenças. Sendo assim, os programas de melhoramento 
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que visam a obtenção de resistência de plantas, buscam obter informações sobre 

variabilidade patogênica, fontes e herança de resistência e também marcadores moleculares 

associados a alelos de resistência.  

Para o mofo-branco vários trabalhos realizados em diferentes populações de 

feijoeiro, constataram que a resistência trata-se de uma característica quantitativa, 

fortemente influenciada pelo ambiente e governada predominantemente por genes de efeito 

aditivo, com moderada herdabilidade (Fuller et al., 1984; Vasconcellos et al., 2017). Além 

disso, o controle genético da severidade possui herança complexa composta por resistência 

fisiológica e mecanismos de escape o que têm dificultado os progressos do melhoramento 

genético para resistência ao mofo-branco (Miklas et al., 2013). 

A identificação de fontes de resistência em avaliações de campo possui alguns 

desafios, como a elevada variabilidade do patógeno, irregularidade de incidência da 

doença, influência ambiental nos mecanismos de escape e limitada expressão e detecção de 

resistência fisiológica (Miklas et al., 2013; Miklas et al., 2006). Com isso, métodos 

artificiais de inoculação são estratégias complementares na identificação e avaliações da 

resistência fisiológica, sendo o teste do canudo modificado o mais indicado para realização 

de ensaios que têm por finalidade a discriminação de genótipos quanto à reação ao mofo-

branco (Terán & Singh, 2009; Ferreira, 2019). 

Genótipos com resistência fisiológica parcial ao mofo-branco já foram 

relatados na cultura do feijão, em acessos de origem andina e espécies de Phaseolus de 

pool genético secundário, como P. coccineus, P. dumosus e P. costaricensis (Singh et al, 

2009; Viteri & Singh, 2014; Soule et al., 2011), mas ainda são poucas as cultivares 

brasileiras ou linhagens elite de feijão do tipo carioca que apresentam determinado nível de 

resistência parcial (Ferreira et al., 2018, Carvalho et al., 2013, Gonçalves & Santos, 2010). 

Desta forma, os objetivos deste trabalho foram: i) Selecionar genótipos elite de 

feijão carioca como fontes de resistência ao mofo-branco; e ii) estimar parâmetros 

genéticos e número de genes que controlam a reação ao mofo-branco em ambiente 

controlado. 
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RESUMO 

O mofo-branco, causado pelo fungo de solo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, é uma 

das doenças mais destrutivas na cultura do feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.), 

principalmente em cultivos irrigados de inverno. Dentre os métodos de controle desse 

patógeno, está o uso de cultivares resistentes, que vem sendo o foco dos programas de 

melhoramento genético. O objetivo deste trabalho foi caracterizar cultivares e linhagens 

elite de feijão carioca quanto à reação ao mofo-branco em campo, foram realizados ensaios 

em Goianira (GO) e Oratórios (MG), e em ambiente controlado, utilizando o teste do 

canudo modificado. Nas avaliações da reação dos genótipos utilizou-se uma escala visual 

de notas de 1 (planta imune ou parcelas sem sintomas da doença) a 9 (planta morta ou 

parcelas com 80-100% das plantas com necrose generalizada). Os dados foram submetidos 

a análises estatísticas utilizando modelos fixos e mistos via REML/BLUP e os genótipos 

superiores foram selecionados pelo coeficiente de coincidência de seleção. As linhagens 
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elite selecionadas como resistentes tanto em campo quanto em ambiente controlado foram 

CNFC 16820, CNFC 15875, CNFC 15859 e CNFC 15458, além das cultivares BRS 

Notável e BRS Sublime, podendo assim serem indicadas para plantio ou serem usadas 

como genitores por serem fontes de resistência ao mofo-branco. 

PALAVRAS-CHAVE: Sclerotinia sclerotiorum, resistência fisiológica, mecanismos de 

escape, melhoramento de plantas, modelos mistos. 

 

INTRODUÇÃO 

O mofo-branco é causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, um dos 

patógenos cosmopolitas mais inespecíficos que habitam o solo, infectando mais de 400 

espécies de plantas em todo o mundo, incluindo culturas frutíferas, plantas ornamentais, 

plantas invasoras e culturas anuais de grande importância agronômica, como a soja, 

algodão, batata, tomate, feijão, amendoim, entre outras (Boland & Hall, 1994; Steadman & 

Boland, 2005). 

Na cultura do feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.), o mofo-branco é uma das 

doenças mais destrutivas, principalmente em cultivos de inverno sob pivô central (Singh & 

Schwartz, 2010). Condições como intensificação de cultivos, declínio da fertilidade do 

solo, rotação inadequada de culturas e manejo incorreto de irrigação e adubação podem 

favorecer o desenvolvimento e emergência de patógenos do solo (Beebe et al., 2012). Os 

escleródios podem durar anos no campo e as infecções estão diretamente relacionadas à 

diminuição da produção e qualidade dos grãos. No caso do mofo-branco, a cultura pode 

sofrer perdas de 30% a 80% em condições favoráveis de umidade elevada e temperatura 

amena, podendo chegar a 100% em períodos de precipitação pluviométrica prolongada, 

caso não sejam realizadas medidas preventivas de controle da doença (Singh & Schwartz, 

2010; Soule et al., 2011; Schwartz & Singh, 2013). 
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O desenvolvimento e a utilização de cultivares resistentes ou tolerantes à doença tem 

sido objetivo dos programas de melhoramento genético e do setor produtivo, pois 

representa uma alternativa viável e de fácil adoção pelos agricultores, sendo assim uma 

importante ferramenta para o manejo integrado do mofo-branco na cultura do feijoeiro. 

Vários trabalhos têm sido realizados, no entanto, não foram identificadas fontes de 

resistência completa e efetiva a S. sclerotiorum, apenas resistência parcial ou quantitativa 

(Arahana et al, 2001; Leite et al., 2014). A genética da interação planta-patógeno é 

complexa, governada por vários genes, com forte efeito ambiental, sendo este caráter, 

predominantemente, governado por genes de efeito aditivo (Fuller et al., 1984; 

Vasconcellos et al., 2017). 

Alguns acessos de origem andina  e espécies de pools gênicos secundários, como P. 

coccineus e P. costaricensis, também têm sido identificados como fontes de resistência ao 

mofo-branco (Singh et al, 2009; Viteri & Singh, 2014; Soule et al., 2011). Genótipos 

andinos possuem níveis comparativamente mais elevados de resistência do que as fontes 

mesoamericanas provavelmente devido a existência de algum QTL de resistência ao mofo-

branco estar localizado no mesmo grupo de ligação dos genes fin para hábito de 

crescimento determinado ou Phs para proteína faseolina, que podem, ajudar a evitar a 

doença em germoplasmas andinos (Miklas et al, 2013; Soule et al, 2011).   

Singh et al. (2009) desenvolveram as linhagens elite de feijoeiro-comum VCW 54, 

com alto nível de resistência ao mofo-branco, e VCW 55, com nível intermediário de 

resistência, por meio de retrocruzamentos entre a cultivar de grãos preto ICA Pijão e o 

acesso de P. coccineus G 35172. Outra linhagem com alto nível de resistência é a VRW 

32, derivada do retrocruzamento entre a cultivar ICA Pijão e o acesso de P. coccineus G 

40604 (Singh et al., 2012).  Genótipos com resistência parcial já foram identificados na 

espécie P. vulgaris (Balasubramanian et al., 2014; Souza et al., 2014; Park et al., 2001; 
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Schwartz & Singh, 2013; Lehner et al., 2015; Ferreira et al., 2018; Vasconcellos et al., 

2017), mas são poucas as cultivares ou linhagens elite de feijão que possuem algum nível 

de resistência parcial e não há nenhuma cultivar resistente ainda lançada. Segundo Miklas 

et al. (2006), isso se deve ao fato desse caráter ser quantitativo, com moderada 

herdabilidade, e também em virtude da baixa precisão nas avaliações da reação ao 

patógeno nos programas de melhoramento. Em testes realizados em condições controladas 

a baixa precisão é devida, principalmente, a fatores limitantes dos métodos de inoculação e 

em condições de cultivo em campo devido, principalmente, a variação do inóculo no solo, 

além da baixa correlação existente entre os métodos de avaliações de reação à doença. 

No feijoeiro-comum tem sido demonstrado que o controle genético da severidade do 

mofo-branco é bastante complexo e se deve a mecanismos de escape à doença e à 

resistência fisiológica (Miklas et al., 2013). Pesquisas visando identificar fontes de 

resistência ao mofo-branco avaliam tanto a resistência fisiológica quanto a resistência 

associada ao escape à doença, em experimentos de campo, uma vez que novos genótipos 

superiores desenvolvidos por programas de melhoramento devem preferencialmente 

possuir ambos estes mecanismos, os quais são complementares (Kolkman & Kelly, 2002). 

Os mecanismos de escape à doença estão associados a caracteres morfológicos, 

como arquitetura ereta de plantas e dossel foliar arejado ou poroso, maior altura de 

inserção de vagens e tolerância ao acamamento. Estas características restringem a infecção 

da planta pelo patógeno e o consequente progresso da doença, em razão do microclima em 

torno da planta hospedeira ser desfavorável à infecção e desenvolvimento do patógeno e ao 

consequente avanço da doença (Shwartz et al., 2013; Miklas et al. 2013; Tivoli et al., 

2013). 

Os mecanismos fisiológicos de resistência atuam na redução do avanço do patógeno 

nos tecidos do hospedeiro (Soule et al., 2011). Os mecanismos fisiológicos estão 
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relacionados com a expressão de genes que codificam enzimas que metabolizam o ácido 

oxálico, utilizado pelo patógeno durante a infecção, como a oxalato oxidase (OXO) e a 

oxalato descarboxilase (OXDC), plantas que possuem essas enzimas apresentam 

resistência fisiológica a S. sclerotiorum (Donaldson et al., 2001; Cober et al., 2003).  A 

OXO catalisa a oxidação dependente de oxigênio do oxalato para CO2 e peróxido de 

hidrogênio (Kotsira & Clonis, 1997), e a OXDC decompõe o oxalato para gerar formiato e 

CO2 (Reinhardt et al., 2003). 

 Diversos são os métodos de avaliação da resistência fisiológica ao mofo-branco em 

feijão. Cada método possui fatores que limitam a eficiência das avaliações em ambiente 

controlado, que são, estrutura populacional do patógeno, variabilidade na agressividade do 

patógeno e estádio fenológico adequado para inoculação. Dessa forma, há demanda para 

métodos eficientes que são os que apresentam maior confiabilidade, reprodutibilidade de 

resultados, simplicidade e menor custo na execução. O teste do canudo, original ou com 

modificações, é o mais comum e amplamente utilizado para a detecção de resistência 

fisiológica em feijão-comum em todo o mundo e suas vantagens incluem a capacidade de 

discriminação dos genótipos testados e maior reprodutibilidade dos resultados (Ferreira et 

al., 2019; Terán & Singh, 2009). 

Outro aspecto importante a se considerar é a análise dos dados. Análises baseadas em 

valores fenotípicos em situações de desbalanceamento de dados, comum em ensaios de 

avaliação de resistência fisiológica, costumam fornecer estimativas não fiéis do valor 

genético verdadeiro dos genótipos testados. Sendo assim, o uso de modelos mistos do tipo 

REML/BLUP (máxima verossimilhança restrita/melhor predição linear não viesada) torna-

se o mais indicado. Segundo Resende & Duarte (2007), a utilização de métodos de 

estimação de valores genotípicos que promovem o efeito shrinkage, no qual deixam as 

médias mais uniformes e permitem acomodar heterocedasticidade entre as 



20 

 

cultivares/linhagens garantem inferências mais precisas e realistas acerca da avaliação 

genotípica. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar cultivares e linhagens elite de feijão 

carioca quanto à reação ao mofo-branco em campo e em ambiente controlado, visando 

selecionar fontes de resistência a serem exploradas pelos programas de melhoramento 

genético. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Três grupos distintos de tratamentos com cultivares e linhagens elite de feijão da 

classe comercial carioca foram avaliados quanto à reação ao mofo-branco em ambiente 

controlado e em campo, sendo eles: (i) LCP – linhagens carioca precoce: dezesseis 

linhagens elite e seis cultivares testemunhas de ciclo precoce; (ii) LCN – linhagens carioca 

normal: quinze linhagens elite e cinco cultivares testemunhas de ciclo normal; e (iii) LCPR 

– linhagens carioca potencialmente resistentes: nove linhagens elite previamente 

identificadas como resistentes ao mofo-branco e três cultivares testemunhas (Tabela 1). Os 

ensaios LCP e LCN incluem as linhagens e testemunhas dos ensaios de VCU (Valor de 

Cultivo e Uso) de feijão carioca do ciclo 2016/2017 conduzidos pelo Programa de 

Melhoramento de Feijão da Embrapa e seus parceiros e o ensaio LCPR inclui também 

linhagens dos ciclos 2013/2015 dos ensaios de VCU.  

Os ensaios em ambiente controlado, para cada um dos grupos de tratamentos, foram 

conduzidos em casa de vegetação na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, 

Goiás (16°29’S, 49°16’O). Foram instalados em delineamento inteiramente casualizado 

(DIC), com quatro repetições, sendo cada parcela composta por quatro plantas cultivadas 

em vaso de 3,6 L. Para o plantio, foi utilizado substrato comercial (Plantmax®) e solo 
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(latossolo vermelho), em mistura na proporção de 1:1. A adubação foi realizada conforme 

as recomendações técnicas para a cultura (Ramalho et al., 2014).  

As inoculações foram realizadas quando as plantas atingiram o estádio fenológico V4 

(3ª folha trifoliada plenamente desenvolvida), aproximadamente aos 30 dias após a 

emergência (DAE), utilizando o isolado “BRM 29673” de S. sclerotiorum, proveniente de 

uma área de produção de feijão em Ponta Grossa, PR. Esse isolado é mantido na coleção 

de fitopatógenos do Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Arroz e Feijão e tem sido 

utilizado como padrão pela equipe de pesquisa, por ser o isolado mais agressivo nos 

ensaios envolvendo inoculação artificial. O fungo foi repicado duas vezes em placas de 

Petri contendo meio de batata dextrose e ágar (BDA) com cloranfenicol (1 uL. mL
-1

 de 

meio BDA) e mantido em BOD a 20°C por 72 horas. Três dias após a segunda repicagem, 

foram realizadas as inoculações utilizando o método do canudo modificado, em que o 

canudo de plástico é substituído por ponteira de micropipeta de 200 µl com filtro, 

conforme descrito por Ferreira et al. (2019). A haste do segundo trifólio de cada planta foi 

seccionada a cerca de 1,0 cm de sua inserção no caule (nó ou gema axial), utilizando uma 

lâmina de aço esterilizada. Na secção transversal do corte foi encaixada a ponteira com 

filtro contendo um disco de meio de cultura BDA, de 5,0 mm de diâmetro, contendo 

micélios de S. sclerotiorum. 

Após a inoculação, as plantas foram mantidas sob temperatura de 20ºC ± 1ºC, com 

fotoperíodo ajustado para 12 h luz/escuro e sob dois regimes de umidade relativa (UR) por 

oito dias. Nos seis primeiros dias foi mantida a UR > 95% e nos dois últimos dias foi 

interrompida a aspersão/nebulização (UR ambiente). 

Os sintomas de reação à doença foram avaliados aos oito dias após a inoculação 

(DAI), por dois avaliadores, com base em uma escala de notas adaptada de Terán et al. 

(2006), em que: 1 = plantas com infecção somente no sítio de inoculação, 2 =  lesões por 
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infecção do fungo avançando para além do sítio de inoculação, 3 = lesões atingindo a gema 

axial e o lado oposto da haste inoculada, 4 = todos os lados da haste infectados, 5 = 30% da 

planta infectada, 6 = 50% da planta infectada, 7 = 70% da planta infectada, 8 = 90% da 

planta infectada e 9 = planta morta ou apresentando necrose generaliza (Ferreira et al., 

2019). 

Os ensaios de campo, para todos os grupos de tratamentos, foram conduzidos na 

estação de pesquisa da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), 

em Oratórios, MG (20°24’S, 42°24’O), a 400 m de altitude, e na Fazenda Palmital da 

Embrapa Arroz e Feijão, em Goianira, GO (16°26’S, 49°24’O), a 734 m de altitude. Os 

ensaios foram instalados em blocos completos casualizados (DBC). As sementes não 

receberam tratamento químico e não houve controle de doenças, apenas de pragas, quando 

necessário. Em Oratórios foram utilizadas três repetições, sendo cada parcela composta por 

duas linhas de três metros, espaçadas de 0,5 m, com 15 sementes m
-1

, na época de plantio 

de outono/inverno de 2018. A área utilizada para a condução dos ensaios em Oratórios 

possui um histórico de 10 anos de ocorrência natural de mofo-branco em feijão-comum.  

Em Goianira os ensaios foram instalados com três repetições, sendo cada parcela 

composta por três linhas de quatro metros, espaçadas de 0,5 m, com 12 sementes m
-1

, na 

época de plantio de inverno de 2017. A área utilizada em Goianira tem sido infestada com 

escleródios periodicamente ao longo dos últimos cinco anos. Uma semana antes do plantio, 

escleródios do fungo foram também distribuídos a lanço e de forma uniforme na área dos 

ensaios (140 escleródios m
-2

). Para potencializar e homogeneizar a ocorrência da doença 

em Goianira, também foram realizadas inoculações artificiais das parcelas durante a época 

de florescimento. Mais de uma inoculação foi realizada, uma vez que as linhagens e 

cultivares testadas possuem ciclos distintos. A inoculação foi realizada com o auxílio de 

um pulverizador costal (20 L), contendo o isolado "BRM 29673" de S. sclerotiorum. Antes 
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o isolado foi repicado duas vezes em placas de Petri contendo meio de batata dextrose e 

ágar (BDA) com cloranfenicol (1,0 uL. mL
-1

 de meio BDA) e mantido em BOD a 20°C. 

Após 72 h foram retirados 10 discos de 5,0 mm de micélios que posteriormente foram 

submergidos em um erlenmeyer de 250 mL contendo 100 mL de meio líquido de batata 

(200 gL
-1

) e dextrose (20 gL
-1

). Este meio foi submetido a agitação à 150 rpm por 5 dias. 

Após esse período, foi acrescentado um litro de água destilada para cada 100 mL da 

solução e, posteriormente, o meio líquido obtido foi triturado no liquidificador por 20 s. 

Após a homogeneização da suspensão de micélio, o inóculo foi aplicado nas plantas de 

todas as parcelas dos ensaios com o auxílio de um pulverizador costal de 20 L. Foram 

aplicados 2,0 L da suspensão de inóculo por parcela experimental. Todos os experimentos 

foram irrigados periodicamente, conforme as necessidades hídricas da cultura do feijão em 

cada local. 

Em todos os ensaios de campo, a avaliação da severidade do mofo-branco foi 

realizada quando as parcelas atingiram o estágio fenológico R8-R9, por dois avaliadores, 

atribuindo notas de 1 a 9, em que 1 = parcelas sem sintomas visíveis, e 9 = parcelas com 

80-100% das plantas mortas ou apresentando necrose generalizada (Miklas et al., 2013). 

Para todos os ensaios, foram estimados os componentes de variância associados aos 

efeitos de linhagens e resíduos, utilizando o método da Máxima Verossimilhança Restrita - 

REML (Patterson & Thompson, 1971) e obtidos os valores de eBLUP (Melhor Preditor 

Linear Não Viesado) empírico associados aos efeitos de cada uma das linhagens e 

cultivares. Foi ainda realizada uma análise conjunta dos ensaios de campo. 

O modelo matricial utilizado para estimar os componentes de variância e predizer os 

valores genotípicos foi: 

          



24 

 

em que:   é o vetor de observações;   é a matriz de incidência dos efeitos fixos 

relacionados no vetor   sobre as observações;   é o vetor da média geral (fixo) para DIC e 

para DBC é o vetor de efeitos de blocos (assumidos como fixos) somado a média geral;   é 

a matriz de incidência dos efeitos aleatórios relacionados ao vetor   sobre as observações; 

  é o vetor de efeitos genotípicos (assumidos como aleatórios) e   é o vetor de erros 

(resíduos) aleatórios associados aos elementos do vetor   (Henderson, 1984). 

Sendo: 

 
 
 
 
         

  
 
 

    
    

     
   

   

        
     

 

     
 

 

em que: A é uma matriz de correlação, I é uma matriz identidade,   
  variância genotípica e 

  
  variância residual. 

As equações de modelo misto empregadas para o modelo adotado conforme 

Henderson (1984) são:  

             
                    

  

  
  =  

      

      
  

Estimou-se também o coeficiente de coincidência entre as 50% melhores 

linhagens/cultivares por ensaio, com base nos valores genotípicos (eBLUP) de severidade 

do mofo-branco, com o objetivo de indicar as linhagens e cultivares que apresentaram 

resistência simultânea em campo e ambiente controlado. 

As análises para obtenção dos valores genotípicos foram realizadas utilizando o 

software R (R Development Core Team, 2013) e o programa GENES (Cruz, 2013) foi 

utilizado para estimar os coeficientes de coincidência. 

 

 RESULTADOS  
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A análise de variância conjunta dos dois experimentos de campo demonstrou haver 

interação significativa para genótipo × local para os grupos de tratamento LCP e LCN, o 

que revela resposta diferencial das linhagens e cultivares nos distintos ambientes (Tabela 

2). 

As predições genotípicas para severidade de mofo-branco do ensaio de inoculação 

artificial usando o teste do canudo modificado e os ensaios de campo, conduzidos em 

Goianira (GO) e em Oratórios (MG) para cada grupo de tratamentos, são apresentadas nas 

Tabelas 3, 4 e 5. Genótipos com notas de severidade entre 1 e 4 podem ser considerados 

como resistentes, 5 e 7 intermediários para resistência e 8 e 9 suscetíveis (Terán & Singh, 

2009). Neste trabalho foi considerado o mesmo critério, no entanto, utilizando os valores 

de predição, livres de efeitos ambientais, com base nos valores genotípicos (eBLUP) de 

severidade. 

A predição genotípica para severidade de mofo-branco para o grupo de linhagens 

LCP avaliado pelo teste do canudo modificado foi de 5,58 (Tabela 3). As linhagens CNFC 

16820, CNFC 16832, CNFC 16871, CNFC 16729 e CNFC 16846 destacaram-se como os 

tratamentos resistentes, apresentando as predições genotípicas inferiores a 4,0 para 

severidade de mofo-branco. As cultivares BRS Notável, TAA Gol e BRS Cometa 

apresentaram predições de severidade intermediárias, 4,27, 5,19 e 5,70, respectivamente. 

Para a cultivar TAA Gol, essa predição de severidade não era esperada, dado seu hábito de 

crescimento prostrado. Para o grupo LCP avaliado em Goianira a predição foi de 4,45. Os 

valores de predição inferiores a 4,0, foram para as linhagens CNFC 16871 e CNFC 16729, 

que também apresentaram resistência fisiológica avaliada pelo teste do canudo e a cultivar 

IPR Andorinha apresentou predição genotípica de 3,80. A predição para o grupo LCP 

avaliado em Oratórios foi de 5,10, sendo mais resistentes as linhagens CNFC 15502 e 

CNFC 16242, com predições de severidade de 3,33 e 3,81, respectivamente. Os 
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coeficientes de variação relativa (CVr), apresentados na Tabela 3, indicam uma situação 

favorável à seleção para os ensaios em Goianira (CVr = 1,30) e de inoculação artificial pelo 

teste do canudo modificado (CVr = 1,13), pois apresentaram valores superiores a 1,0 

(Venccovsky & Barriga, 1992), o que também indica que propiciam inferências com alta 

acurácia e precisão (Resende & Duarte, 2007). Em Oratórios, CVr = 0,94, valor este 

considerado aceitável (Venccovsky & Barriga, 1992). 

Para o grupo de linhagens LCN avaliado pelo teste do canudo modificado, a predição 

de severidade de mofo-branco foi de 7,12, no ensaio de Goianira a predição foi de 4,09, e 

em Oratórios de 4,11 (Tabela 4). No ensaio avaliado pelo teste do canudo modificado 

nenhum genótipo apresentou valor de predição inferior a 4,0, já nos dois ensaios de campo 

as linhagens CNFC 15859, CNFC 15820 e CNFC 15801 apresentaram resistência ao 

mofo-branco e também as cultivares IPR Bem-te-vi e BRS Estilo, uma vez que suas 

predições foram inferiores a 4,0. 

Para o grupo LCPR (Tabela 5), a predição de severidade de mofo-branco foi de 5,07 

na avaliação pelo teste do canudo modificado, de 4,96 no ensaio em Goianira e 3,39 no 

ensaio em Oratórios. As linhagens CNFC 10709, CNFC 15504, CNFC 15458 e CNFC 

9500, além da cultivar BRS Sublime, apresentaram resistência fisiológica detectada pelo 

ensaio avaliado pelo teste do canudo modificado. Nos dois ensaios de campo todos os 

genótipos apresentaram predições de severidade inferiores a 6,0. Pode-se considerar que a 

pressão da doença em campo, em ambos os locais, foi intermediária, uma vez que os 

genótipos mais suscetíveis à doença tiveram predições de severidade distantes da nota 

máxima 9,00, como CNFC 10762 (5,82) e BRS Requinte (5,82) no ensaio em Goianira e 

VC-17 (4,56) e BRS Requinte (4,46) em Oratórios. 

Na Tabela 6 estão apresentados os coeficientes de coincidência de seleção por grupo 

de genótipos e por ensaio, considerando os valores genotípicos de severidade ao mofo-
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branco. Para o grupo LCP, na seleção das 50% melhores linhagens (50% = 11 linhagens), a 

coincidência entre o teste do canudo modificado e o ensaio de Goianira foi de 45,5% (5 

linhagens). Entre o teste do canudo modificado e o ensaio de Oratórios a coincidência foi 

de 63,6% (7 linhagens). Já entre os dois ensaios de campo, Goianira e Oratórios, ocorreu 

uma coincidência de 45,5% (5 linhagens). Por fim, analisando os dois ensaios de campo e 

o ambiente controlado, a coincidência foi de 9,1%, selecionando apenas duas linhagens 

(CNFC 15875 e CNFC 16820).  

Para o grupo LCN, na seleção das 50% melhores linhagens (50% = 10 linhagens), a 

coincidência entre o teste do canudo modificado e o ensaio de campo em Goianira foi de 

40% (4 linhagens), entre o teste do canudo modificado e o ensaio em Oratórios a 

coincidência foi de 50% (5 linhagens), já a coincidência entre os dois ensaios de campo, 

Goianira e Oratórios, foi de 50%. Na comparação entre o teste do canudo modificado e os 

ensaios de campo em Goianira e em Oratórios, a coincidência foi de 20% (2 linhagens).  

Para o grupo de genótipos LCPR, na seleção das 50% melhores linhagens (50% = 6 

linhagens), a coincidência entre o teste do canudo modificado e o ensaio de campo em 

Goianira foi de 33,3% (2 linhagens). Entre o teste do canudo modificado e o ensaio de 

campo em Oratórios ocorreu uma coincidência de 50% (3 linhagens). Entre os dois ensaios 

de campo, a coincidência também foi de 50% (3 linhagens) e, por fim, na comparação 

entre os dois ensaios de campo e o de ambiente controlado, a coincidência foi de 16,7%, 

selecionando apenas a linhagem CNFC 15458.  

 

DISCUSSÃO 

A partir dos valores de CVr foi possível inferir sobre a acurácia seletiva e precisão 

experimental, os CVr obtidos nos ensaios indicam boa acurácia (Tabelas 3, 4 e 5), de 

acordo com Resende & Duarte (2007). O menor valor foi observado no ensaio referente à 
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inoculação artificial para o grupo de genótipos LCN (CVr = 0,60) (Tabela 4). Os CVe dos 

ensaios em ambiente controlado foram superiores aos dos ensaios de campo. Altos valores 

de CVe podem ser explicados pela presença de desuniformidade de germinação das plantas 

nas parcelas e o estádio fenológico para realização das inoculações é um fator limitante 

para os métodos de avaliação em ambiente controlado. 

Os resultados obtidos com a avaliação da severidade do mofo-branco indicam que 

existem linhagens elite que podem ser recomendadas como fontes de resistência à doença, 

uma vez que apresentaram resistência em campo, conferida por mecanismos de escape, e 

resistência fisiológica, demonstrada pelo teste do canudo modificado conduzido em 

ambiente controlado (Tabela 6).  

As linhagens CNFC 15875 e CNFC 16820 do grupo LCP, conforme resultados 

apresentados nas Tabelas 3 e 6, apresentaram resistência intermediária ao mofo-branco 

tanto pelo teste do canudo modificado quanto nos ensaios de campo em Goianira e 

Oratórios, podendo assim serem indicadas como fontes de resistência à doença. Estas 

linhagens são de ciclo precoce e porte indeterminado, a linhagem CNFC 15875 possui 

arquitetura semi-ereta e a CNFC 16820 possui arquitetura semi-prostrada, esta última é 

derivada da cultivar BRSMG Madrepérola que possui arquitetura prostrada. A cultivar 

BRS Notável possui porte indeterminado e arquitetura semi-ereta, embora não tenha sido 

selecionada pelo coeficiente de coincidência, também apresentou resistência intermediária 

nos ensaios de campo e pelo teste do canudo, podendo ser indicada para plantio e como 

fonte de resistência.  

Geralmente cultivares que apresentam porte ereto (tipo I e II) apresentam maior 

tolerância ao mofo-branco em campo, uma vez que há maior circulação de ar no dossel 

foliar, desfavorecendo a formação de microclima adequado ao desenvolvimento do 

patógeno, e reduzido contato das vagens e folhas com os restos culturais da superfície do 
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solo (Vieira et al., 2010; Kolkman & Kelly, 2002; Miklas et al., 2013). No entanto, nem 

todos os genótipos com hábito de crescimento de tipo I e II são mais tolerantes ao mofo-

branco, é o caso de alguns genótipos altamente suscetíveis como "Benton" (Soule et 

al.,2011), "Newport" (Kolkman & Kelly, 2003) e "Raven" (Ender & Kelly, 2005). Além da 

arquitetura e porte, outras características como precocidade, acamamento, altura da planta 

e porosidade do dossel podem influenciam a intensidade da doença (Lobo Junior et al., 

2009; Schwartz & Singh, 2013).  

A linhagem CNFC 15502, a ser lançada pela Embrapa como a cultivar BRS FC310, 

possui grãos carioca claros, ciclo precoce, porte indeterminado e arquitetura ereta.  A 

linhagem CNFC 16242, além dessas mesmas características mencionadas, também possui 

escurecimento lento dos grãos, o que é um caráter desejável para o feijão carioca. Essas 

linhagens apresentaram boa resistência ao mofo-branco nos dois ensaios de campo, 

conferido pelos mecanismos de escape, no entanto não apresentaram resistência fisiológica 

de acordo com o teste do canudo modificado. Esse desempenho contrastante observado nas 

avaliações confirmam a influência do efeito ambiental na expressão do caráter resistência e 

corroboram a baixa correlação entre mecanismos de escape e resistência fisiológica. No 

entanto, também indicam que a aplicação do teste do canudo modificado e consequente 

seleção de genótipos por meio de seus resultados pode proporcionar consideráveis ganhos 

genéticos aos programas de melhoramento de feijão cujos objetivos incluem a resistência 

ao mofo-branco (Terán & Singh, 2010).  

A linhagem CNFC 15859 e a cultivar IPR Bem-te-vi do grupo LCN, conforme 

resultados apresentados nas Tabelas 4 e 6, apresentaram resistência parcial ao mofo-branco 

nos dois ensaios de campo (Goianira e Oratórios) e no teste do canudo modificado. Ambos 

os genótipos mencionados acima são de ciclo normal, possuem porte indeterminado e 

arquitetura ereta, o que confere à planta mecanismos de escape no campo. No entanto, 



30 

 

apesar de ter sido indicada como fonte de resistência parcial (Tabela 6), a cultivar IPR 

Bem-te-vi obteve média intermediária de severidade (6,89) no teste do canudo modificado. 

Trabalhos anteriores já relataram que algumas cultivares brasileiras de feijão apresentam 

resistência parcial ao mofo-branco, entretanto, em níveis abaixo dos observados em fontes 

de resistência não adaptadas ao país, como G122 e Ex-Rico, utilizadas como genitores em 

populações base desenvolvidas por programas de melhoramento no Brasil (Carneiro et al., 

2011; Carvalho et al., 2013).  

Nos ensaios de validação das linhagens potencialmente resistentes do grupo LCPR, 

se confirmou a resistência da linhagem CNFC 15458 em campo e em ambiente controlado, 

podendo ser indicada como fonte de resistência ao mofo-branco. A cultivar BRS Sublime 

apresentou resistência fisiológica e a resistência nos ensaios de campo foi intermediária.  

A linhagem CNFC 9500 apresentou resistência parcial pelo teste do canudo 

modificado e em Oratórios (Tabela 5), corroborando outros estudos nos quais esta 

linhagem foi utilizada como testemunha resistente. Ferreira et al. (2019) detectaram pelo 

teste do canudo modificado a superioridade desta linhagem quanto à resistência fisiológica. 

Lehner et al. (2015) também obtiveram uma resistência da linhagem CNFC 9500 a campo 

e maior produtividade, quando comparada às fontes de resistência como A 195, Cornell 

605 e G 122. O fato desta linhagem ter apresentado resistência em Oratórios e não em 

Goianira, ilustra a existência de interação cultivar x ambiente e também a existência da 

variabilidade patogênica. Segundo Schwartz & Singh (2013), o fato de existir variabilidade 

patogênica considerável em S. sclerotiorum implica que o germoplasma de feijão-comum 

pode responder de forma diferente aos isolados patogênicos pertencentes a diferentes 

grupos de compatibilidade micelial. 

Tendo em vista a capacidade do teste do canudo modificado em identificar potenciais 

fontes de resistência fisiológica entre as linhagens elite, uma boa estratégia para os 
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programas de melhoramento poderia ser utiliza-lo em fases iniciais de seleção, afim de 

identificar genótipos com resistência fisiológica ao mofo-branco, e posteriormente seguir 

com os ensaios de campo para selecionar dentre os genótipos promissores os que 

apresentem também resistência em campo, conferida por mecanismos de escape. 

Utilizando a estratégia de utilizar o teste do canudo modificado em uma fase anterior ao 

dos ensaios de campo, o programa de melhoramento otimizaria o processo de levar adiante 

somente os genótipos que já possuíssem a resistência fisiológica.  

Os resultados dos ensaios de campo e as inoculações em ambiente controlado foram 

úteis para selecionar genótipos que apresentam tanto resistência fisiológica quanto 

mecanismos de escape. Os genótipos que apresentaram somente resistência fisiológica 

podem ser combinados, via cruzamentos, com genótipos que tiveram bom desempenho em 

campo, afim de gerar novas linhagens elite com ambos mecanismos de resistência, como o 

caso da linhagem CNFC 10729, a qual apresentou resistência fisiológica, e a cultivar 

BRSMG Uai, com resistência em campo. Há linhagens elite do Programa de 

Melhoramento de Feijão da Embrapa que podem ser indicadas como genitores elite ou 

como cultivares com resistência parcial ao mofo-branco, como CNFC 16820, CNFC 

15875, CNFC 15859 e CNFC 15458, além das cultivares BRS Notável e BRS Sublime.  
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Tabela 1. Cultivares e linhagens elite de feijão carioca de ciclo precoce (LCP), normal 

(LCN) e previamente identificadas como potencialmente resistentes (LCPR), utilizadas nos 

ensaios de avaliação para resistência ao mofo-branco em campo e em ambiente controlado 

No. 

(LCP) (LCN) (LCPR) 

Genótipo 
Hábito de 

crescimento
†
 

Genótipo 
Hábito de 

crescimento 
Genótipo 

Hábito de 

crescimento 

1 BRS Notável ISE ANFC 09 IE BRSMG Uai IE 

2 IAC 

Imperador 
ISE BRS FC402 IP 

BRS 

Requinte 
ISP 

3 IPR 

Andorinha 
ISE BRS Estilo IE BRS Sublime IE 

4 
TAA Gol DP 

IPR Bem-te-

vi 
IE CNFC 15497 ? 

5 IPR Colibri DE Pérola IP CNFC 15507 ISP 

6 BRS Cometa IE CNFC 15713 IE CNFC 9500 IE 

7 BRS FC104 ISE CNFC 15743 IE CNFC 10762 ISE 

8 CNFC 15873 ISE CNFC 15801 IIE CNFC 10729 IE 

9 CNFC 15875 ISE CNFC 15805 IE CNFC 15460 ? 

10 CNFC 15502 IE CNFC 15820 ISE CNFC 15504 ? 

11 CNFC 15708 IE CNFC 15826 IP CNFC 15458 ? 

12 CNFC 15723 IE CNFC 15839 IE VC-17 IP 

13 CNFC 15856 ISE CNFC 15850 IE -  

14 CNFC 16066 IP CNFC 15853 IP -  

15 CNFC 16188 IP CNFC 15854 IE -  

16 CNFC 16242 IE CNFC 15859 IE -  

17 CNFC 16729 IP CNFC 15860 IE -  

18 CNFC 16820 ISP CNFC 16709 IP -  

19 CNFC 16831 ISE CNFC 16876 IP -  

20 CNFC 16832 ISP CNFC 16902 IP -  

21 CNFC 16846 IP -  -  

22 CNFC 16871 ISP -  -  

† 
IP: Indeterminado prostrado; IE: indeterminado ereto; ISE: indeterminado semi-ereto; ISP: indeterminado 

semi-prostrado; DE: determinado ereto; DP: determinado prostrado. (Informações providas de dados não 

publicados.)
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Tabela 2. Resumo da análise de variância conjunta para severidade de mofo-branco dos 

ensaios de campo conduzidos em Goianira (GO) e Oratórios (MG), para diferentes grupos 

de genótipos de feijão carioca  

Fonte de 

variação 

Linhagens de ciclo 

precoce 

(LCP) 

Linhagens de ciclo 

normal 

(LCN) 

Linhagens 

potencialmente 

resistentes (LCPR) 

GL QM GL QM GL QM 

Locais (L) 1 13,68** 1 0,00 1 20,59** 

Genótipos 

(G) 

21 5,03** 19 5,35** 11 3,67** 

Interação 

(G×L) 

21 5,64** 19 5,51** 11 1,72 

Resíduos 84 1,11 76 1,09 44 1,03 

Média 4,78  4,10  4,43  

*: valor significativo a P≤0,05 pelo teste F; **: valor significativo a P≤0,01 pelo teste F.  
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Tabela 3. Valores genotípicos (eBLUP) relacionados à severidade de mofo-branco em 

cultivares e linhagens elite de feijão carioca de ciclo precoce (grupo LCP) avaliadas em 

ensaios conduzidos em condições controladas e em campo 

Genótipo 

Teste do canudo 

modificado 
Goianira, GO Oratórios, MG 

eBLUP(μ+gi)
†
 eBLUP(gi)

‡
 eBLUP(μ+gi) eBLUP(gi) eBLUP(μ+gi) eBLUP(gi) 

CNFC 16832 3,49 -2,0931 7,70 3,2423 4,54 -0,5566 

CNFC 16729 3,55 -2,0321 3,80 -0,6586 5,27 0,1708 

CNFC 16820 3,58 -2,0040 4,07 -0,3800 4,91 -0,1929 

CNFC 16846 3,64 -1,9424 6,16 1,7098 5,03 -0,0716 

CNFC 16871 3,95 -1,6292 3,80 -0,6586 6,72 1,6256 

BRS Notável 4,27 -1,3146 4,21 -0,2406 4,30 -0,7990 

CNFC 15875 4,33 -1,2536 3,52 -0,9372 4,54 -0,5566 

CNFC 16188 4,45 -1,1353 4,07 -0,3800 5,51 0,4133 

CNFC 15873 4,70 -0,8852 7,42 2,9637 4,91 -0,1929 

BRS FC104 4,81 -0,7765 4,21 -0,2406 4,06 -1,0415 

CNFC 15856 4,88 -0,7006 5,05 0,5953 4,78 -0,3141 

TAA Gol 5,19 -0,3891 4,07 -0,3800 5,75 0,6558 

BRS Cometa 5,70 0,1203 5,33 0,8739 4,91 -0,1929 

CNFC 16831 6,33 0,7481 4,63 0,1773 4,91 -0,1929 

IPR Andorinha 7,05 1,4655 3,80 -0,6586 6,24 1,1407 

CNFC 16242 7,21 1,6321 3,52 -0,9372 3,81 -1,2840 

CNFC 15502 7,31 1,7272 3,24 -1,2159 3,33 -1,7689 

IPR Colibri 7,49 1,9118 4,63 0,1773 6,48 1,3832 

CNFC 16066 7,49 1,9118 3,66 -0,7979 5,27 0,1708 

IAC Imperador 7,50 1,9139 4,07 -0,3800 6,24 1,1407 

CNFC 15723 7,85 2,2727 3,24 -1,2159 4,78 -0,3141 

CNFC 15708 8,03 2,4520 3,80 -0,6586 5,88 0,7770 

Predição média 5,58  4,45  5,10  

CVgi% 36,06  29,95  20,00  

CVe% 32,01  22,98  21,21  

CVr  1,13  1,30  0,94  

 †
Predição eBLUP do genótipo i; 

‡
eBLUP do genotípico i. 
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Tabela 4. Valores genotípicos (eBLUP) relacionados à severidade de mofo-branco em 

cultivares e linhagens elite de feijão carioca de ciclo normal (grupo LCN) avaliadas em 

ensaios conduzidos em condições controladas e em campo 

Genótipo 

Teste do canudo 

modificado 

Goianira, GO Oratórios, MG 

eBLUP(μ+gi)
† 

eBLUP(gi)
‡ 

eBLUP(μ+gi) eBLUP(gi) eBLUP(μ+gi) eBLUP(gi) 

CNFC 15854 5,19 -1,9359 4,30 0,2112 4,14 0,0356 

CNFC 15860 5,56 -1,5582 5,47 1,3764 3,94 -0,1678 

CNFC 15859 5,59 -1,5332 2,85 -1,2453 3,13 -0,9812 

CNFC 16709 6,02 -1,1043 6,92 2,8328 3,33 -0,7778 

ANFC 09 6,31 -0,8124 5,47 1,3764 4,86 0,7473 

CNFC 16876 6,58 -0,5392 5,47 1,3764 5,57 1,4591 

IPR Bem-te-vi 6,89 -0,2367 3,43 -0,6627 3,84 -0,2695 

CNFC 16902 6,93 -0,1894 2,85 -1,2453 4,55 0,4423 

BRS FC402 7,39 0,2680 2,26 -1,8279 5,16 1,0524 

CNFC 15743 7,40 0,2723 6,34 2,2503 3,94 -0,1678 

BRS Estilo 7,42 0,2958 3,28 -0,8083 3,74 -0,3711 

CNFC 15805 7,46 0,3327 4,59 0,5025 4,14 0,0356 

Pérola 7,49 0,3695 3,72 -0,3714 4,55 0,4423 

CNFC 15820 7,54 0,4182 2,56 -1,5366 3,84 -0,2695 

CNFC 15839 7,97 0,8485 3,14 -0,9540 4,14 0,0356 

CNFC 15853 7,97 0,8485 5,18 1,0851 4,04 -0,0661 

CNFC 15826 8,10 0,9733 1,68 -2,4105 4,25 0,1373 

CNFC 15713 8,19 1,0696 4,30 0,2112 3,43 -0,6762 

CNFC 15801 8,23 1,1064 3,43 -0,6627 3,33 -0,7778 

CNFC 15850 8,23 1,1064 4,59 0,5025 4,25 0,1373 

Predição média 7,12  4,09  4,11  

CVgi% 18,03  36,86  19,18  

CVe% 30,10  24,25  26,56  

CVr 0,60  1,52  0,72  

†
Predição eBLUP do genótipo i; 

‡
eBLUP do genotípico i.  
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Tabela 5. Valores genotípicos (eBLUP) relacionados à severidade de mofo-branco em 

cultivares e linhagens elite de feijão carioca previamente identificadas como resistentes 

(grupo LCPR) avaliadas em ensaios conduzidos em condições controladas e em campo 

Genótipo 

Teste do canudo 

modificado 

Goianira, GO Oratórios, MG 

eBLUP(μ+gi)
† 

eBLUP(gi)
‡ 

eBLUP(μ+gi) eBLUP(gi) eBLUP(μ+gi) eBLUP(gi) 

CNFC 10729 2,78 -2,2833 4,98 0,0261 3,75 -0,1342 

CNFC 15504 2,82 -2,2461 5,30 0,3389 4,06 0,1678 

CNFC 15458 2,98 -2,0862 4,05 -0,9125 3,25 -0,6376 

CNFC 9500 3,59 -1,4807 5,61 0,6518 3,35 -0,5369 

BRS Sublime 3,70 -1,3713 4,88 -0,0782 4,06 0,1678 

CNFC 10762 3,75 -1,3164 5,82 0,8604 4,26 0,3691 

VC-17 5,50 0,4330 4,78 -0,1825 4,56 0,6712 

CNFC 15507 6,47 1,3997 4,46 -0,4954 3,45 -0,4363 

CNFC 15497 6,65 1,5812 5,61 0,6518 3,86 -0,0336 

BRSMG Uai 7,23 2,1651 4,05 -0,9125 3,25 -0,6376 

BRS Requinte 7,25 2,1827 5,82 0,8604 4,46 0,5705 

CNFC 15460 8,09 3,0224 4,15 -0,8083 4,36 0,4698 

Predição média 5,07  4,96  3,89  

CVgi% 42,29  17,27  15,77  

CVe% 40,00  23,13  22,11  

CVr 1,06  0,75  0,71  

†
Predição eBLUP do genótipo i; 

‡
eBLUP do genotípico i.  



37 

 

Tabela 6. Coincidência de seleção (%) das 50% melhores linhagens elite e cultivares por ensaio, considerando os valores genotípicos 

(eBLUP) de severidade do mofo-branco, avaliadas em ambiente controlado e em campo 

Genótipos
†
 

Teste do canudo 

modificado × Goianira, 

GO 

Teste do canudo 

modificado × Oratórios, 

MG 

Goianira, GO × Oratórios, 

MG 

Teste do canudo 

modificado × Goianira, 

GO × Oratórios, MG 

 

LCP 45,5% 63,6% 45,5% 18,2% 

LCN 40,0% 50,0% 50,0% 20,0% 

LCPR 33,3% 50,0% 50,0% 16,7% 

†
LCP: linhagens carioca precoce; LCN: linhagens carioca normal; LCPR: linhagens carioca potencialmente resistentes (Tabela 1).  
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ANEXO A. Genealogia das cultivares e linhagens elite 

(LCP) (LCN) (LCPR) 

Genótipo Genealogia Genótipo Genealogia Genótipo Genealogia 

BRS Notável 

A 769/4 / A 774/// A 

429/ XAN 252// V 

8025/ G 4449/// 

WAF 2/ A55// GN 

31/ XAN 170 

ANFC 09 ? BRSMG Uai ? 

IAC Imperador ? BRS FC402 LM 96200246/ LP 9632 BRS Requinte 
Carioca MG // POT 

94 / AN910523 

IPR Andorinha 
SEL 37-20/ IPR 

Colibri 
BRS Estilo 

EMP 250 /4/ A 769 /// A 

429 / XAN 252 // V 

8025 / PINTO VI 114 

BRS Sublime 

EMP 250 / 4 / A 

769 /// A 429 / 

XAN 252 // V 8025 

/ PINTO UI 114 

TAA Gol ? IPR Bem-te-vi ? CNFC 15497 ? 

IPR Colibri Carioca Pitoco Pérola 
Aporé LR 720982 CPL 

53 
CNFC 15507 ? 

BRS Cometa 

A 769 /4/ EMP 250 

/// A 429 / XAN 252 

// C 8025 / G 4449 /// 

WAF 2 / A 55 // GN 

31 / XAN 170 

CNFC 15713 Juriti / CNFC 9437 CNFC 9500 ? 

BRS FC104 CNFE 8009/ VC5 CNFC 15743 
Magnifico / BRS 

Requinte 
CNFC 10762 ? 

CNFC 15873 ? CNFC 15801 Magnifico / CNFC 8202 CNFC 10729 ? 

CNFC 15875 ? CNFC 15805 Magnifico / CNFC 8202 CNFC 15460 ? 

CNFC 15502 ? CNFC 15820 
CNFE 8075/ 

LM202206076 
CNFC 15504 ? 

CNFC 15708 Juriti / CNFC 9437 CNFC 15826 
CNFC 8202/ LM 

202206076 
CNFC 15458 ? 

CNFC 15723 
CNFC 8075 / CNFC 

9437 
CNFC 15839 CNFC 8202 / Magnífico VC-17 ? 
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ANEXO A. Continuação... 

   

(LCP) (LCN) (LCPR) 

Genótipo Genealogia Genótipo Genealogia Genótipo Genealogia 

CNFC 15856 
CNFC10429 / CNFC 

9437 
CNFC 15850 GX 9792 - 299-2 / Jurití -  

CNFC 16066 VC3 / CNFC 10268 CNFC 15853 
CNFC10429 / BRS 

Pontal 
-  

CNFC 16188 
CNFC 9506 / CNFE 

8017 
CNFC 15854 

CNFC10429 / BRS 

Pontal 
-  

CNFC 16242 
CNFC 9506 / 

Carioca Precoce 
CNFC 15859 

CNFC10429 / CNFC 

8075 
-  

CNFC 16729 VC3 / CNFC 10429 CNFC 15860 
CNFC 10432 /CNFC 

9437 
-  

CNFC 16820 
VC3 / BRS 9435 

Cometa 
CNFC 16709 VC3 / CNFC 10429 -  

CNFC 16831 
VC3 / BRS 9435 

Cometa 
CNFC 16876 VC3 / CNFC 10408 -  

CNFC 16832 
VC3 / BRS 9435 

Cometa 
CNFC 16902 VC3 / CNFC 10408 -  

CNFC 16846 
VC3 / BRS 9435 

Cometa 
-  -  

CNFC 16871 VC3 / CNFC 10408 -  -  
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RESUMO:  

Na cultura do feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.), o mofo-branco, causado pelo 

fungo de solo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, é altamente destrutivo. Dentre os 

métodos de controle desse patógeno, o uso de cultivares resistentes vem sendo o foco dos 

programas de melhoramento genético, os quais devem conhecer a variabilidade genética e 

a herança do caráter para obter fontes de resistência ao referido patógeno. Dessa forma, o 

objetivo deste trabalho foi estimar parâmetros genéticos e a variabilidade para a reação ao 

mofo-branco em ambiente controlado na população de RILs BRS Cometa × K-407. Um 

total de 140 RILs na geração F9:10 foram inoculadas artificialmente pelo teste do canudo 

modificado e a severidade da doença foi avaliada por meio de uma escala de notas de 1 a 9. 

Os dados foram submetidos a análises estatísticas utilizando modelos mistos via 

REML/BLUP. Foram estimados os componentes de variância, a herdabilidade no sentido 

amplo e o número de genes controlando a reação ao mofo-branco. A herdabilidade no 

sentido amplo foi moderada (0,60), com a indicação da presença de dois locos de efeito 

maior controlando o caráter. O gráfico de distribuição de frequência com base nos valores 
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de eBLUP para severidade de mofo-branco demonstrou que as progênies possuem 

diferentes níveis de resistência e verificou-se alta variabilidade genotípica (CVgi% = 

26,80). Foi observado baixo coeficiente de variação experimental (CVe% = 11,01), 

indicando boa precisão experimental. O valor do coeficiente de variação relativa foi 

superior a 1, indicando situação favorável para a seleção. Dessa forma, há genótipos que 

podem ser considerados como superiores para resistência fisiológica ao mofo-branco, 

podendo ser indicados para seguirem no programa de melhoramento ou mesmo para serem 

utilizados como genitores em novos cruzamentos. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Sclerotinia sclerotiorum, melhoramento genético, REML/BLUP, 

parâmetros genéticos, análise multivariada. 

 

INTRODUÇÃO 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary é o fungo de solo causador de uma das 

doenças mais destrutivas para a cultura do feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.), o 

mofo-branco (Schwartz & Singh 2013). Esta doença pode causar redução de 30% a 100% 

na produção e na qualidade dos grãos de feijão, quando são usados cultivares suscetíveis, 

principalmente em cultivos de inverno em condição de irrigação, como é o caso do Brasil 

Central, onde temperaturas entre 10–25C e alta umidade do solo favorecem a infecção da 

planta pelo patógeno (Singh & Schwartz 2010, Soule et al. 2011, Schwartz & Singh 2013). 

Práticas culturais como o ajuste do espaçamento e densidade de plantas, rotação de 

culturas com espécies não hospedeiras, controle biológico e aplicação de fungicidas são 

medidas que apresentam considerável eficiência no controle da doença, no entanto 

acarretam aumento no custo de produção e risco ambiental (Paula Júnior et al. 2009; Vieira 
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et al. 2012). Assim, a utilização de cultivares resistentes como ferramenta adicional no 

manejo integrado da doença é uma alternativa viável e de fácil adoção pelos agricultores.  

O melhoramento genético visando ao desenvolvimento de cultivares resistentes 

possui como premissa um melhor entendimento da natureza genética da interação planta-

patógeno. Neste sentido, estimar parâmetros genéticos é fundamental para caracterizar a 

população sob estudo ou seleção, permitindo conhecer seu potencial de segregação, a 

natureza e o controle genético dos caracteres em seleção e definir estratégias de 

melhoramento para obtenção de ganhos genéticos e manutenção de uma base genética mais 

ampla (Falconer 1987; Cruz & Carneiro 2006). Parâmetros genéticos, como coeficiente de 

variação genético, herdabilidade e correlação entre caracteres são de suma importância, 

pois por meio destes é possível conhecer a variabilidade genética da população, o grau de 

expressão de um caráter de uma geração para outra e a possibilidade de ganhos por meio 

de seleção direta ou indireta (Rocha 2003). 

Em relação ao controle genético da reação ao mofo-branco em feijão, há vários 

relatos na literatura indicando resistência parcial ou quantitativa, governada por vários 

genes, com forte efeito ambiental e o caráter reação ao mofo-branco é, 

predominantemente, governado por genes de efeito aditivo (Fuller et al. 1984; Leite et al. 

2014; Vasconcellos et al. 2017). Genótipos com resistência parcial já foram identificados 

na cultura do feijão (Balasubramanian et al. 2014; Souza et al. 2014; Park et al. 2001; 

Schwartz & Singh 2013; Ferreira et al. 2018), alguns acessos de origem andina e espécies 

de pools gênicos secundários, como P. coccineus e P. costaricensis, têm sido identificados 

como fontes de resistência ao mofo-branco (Singh et al. 2009; Viteri & Singh 2014; Soule 

et al. 2011), mas são poucas as cultivares ou linhagens pré-comerciais de feijão que 

possuem resistência parcial. 



50 
 

No desenvolvimento de cultivares de feijão com resistência ao mofo-branco, deve-se 

combinar alta produtividade e qualidade de grãos, ampla adaptação aos principais 

ambientes de produção e características agronômicas, como arquitetura de planta ereta, 

tolerância ao acamamento, precocidade e resistência a outros estresses bióticos e abióticos 

(Schwartz & Singh 2013). Uma dificuldade no processo de obtenção de cultivares 

resistentes ao mofo-branco é a etapa de avaliação das plantas quanto à reação à doença, 

uma vez que o controle genético da resistência ao mofo-branco é bastante complexo e se 

deve a mecanismos de escape à doença e à resistência fisiológica (Miklas et al. 2013).  

Em avaliações da resistência fisiológica do feijoeiro-comum ao mofo-branco em casa 

de vegetação utilizando o método do canudo (straw test), Park et al. (2001) utilizaram dois 

isolados de Sclerotinia sclerotiorum e obtiveram herdabilidade baixa, de 24% e 23%, na 

população de RILs (Recombinant Inbred Lines) PC-50 × XAN-159. Miklas et al. (2001) 

observaram herdabilidade da resistência do feijoeiro ao mofo-branco, moderadamente alta 

(0,78) na população de RILs A55 × G122 em campo. Soule et al. (2011) avaliaram 

populações de RILs 'Benton' × VA19 e 'Raven' × I9365-31 e relataram maior herdabilidade 

para resistência fisiológica pelo método straw test do que pelas estimadas com base em 

avaliações em campo, além de observar baixas correlações entre os resultados das 

avaliações em campo e em ambiente controlado. 

Assim, conhecer a proporção dos efeitos gênicos que controlam os caracteres 

quantitativos associados à resistência ao mofo-branco é fundamental para incorporar, de 

forma eficiente, alelos de resistência em cultivares de feijão. Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho foi estimar parâmetros genéticos e a variabilidade da reação do feijoeiro-comum 

ao mofo-branco em ambiente controlado. 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Foi utilizada a população de RILs oriunda do cruzamento entre os genitores K-407 e 

BRS Cometa. Esta população foi desenvolvida por Ferreira et al. (2018) a partir de 

cruzamentos em esquema de dialelo parcial entre cultivares brasileiras, como BRS 

Cometa, e fontes internacionais de resistência parcial ao mofo-branco, como K-407. Essa 

população foi avançada em bulk até a geração F9 e selecionada para grãos carioca. A 

superioridade desta população foi comprovada por Ferreira et al. (2018) por meio das altas 

estimativas de capacidade específica de combinação (CEC) para resistência ao mofo-

branco em ensaios de campo com inoculação artificial suplementar. 

K-407 é uma linhagem da classe comercial dark red kidney (DRK), desenvolvida 

pelo United States Department of Agriculture/Agricultural Research Service (USDA/ARS) 

(Burke et al. 1995; Kelly 2010). É resistente ao Curly top virus (CTV), tem o alelo 

dominante I de resistência ao Bean common mosaic virus (BCMV) e apresenta hábito de 

crescimento ereto (Burke et al. 1995). A cultivar BRS Cometa possui o grão tipo carioca, 

arquitetura de planta ereta, ciclo semi-precoce e resistência à antracnose (Faria et al. 2008). 

No âmbito deste trabalho, foi realizado o plantio, no campo experimental da 

Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO, de sementes F9 da população 

BRS Cometa × K-407, sendo 21 linhas de 3,0 m, na época de plantio de inverno de 2017. 

Foram colhidas plantas individuais, sendo obtidas assim 140 progênies F9:10. 

O experimento de avaliação da resistência fisiológica foi conduzido em casa de 

vegetação na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO. Foram avaliadas 

as 140 RILs (BRS Cometa × K-407) na geração F9:10, em delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), com duas repetições, sendo cada parcela composta por quatro plantas 

cultivadas em vaso de 3,6 L. Foi utilizado substrato comercial (Plantmax
®
) e solo 

(Latossolo vermelho), em mistura na proporção de 1:1. A adubação foi realizada conforme 

as recomendações técnicas para a cultura (Ramalho et al., 2014).  
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As inoculações foram realizadas quando as plantas atingiram o estádio fenológico V4 

(3ª folha trifoliada plenamente desenvolvida, aproximadamente aos 30 dias após 

emergência - DAE). O isolado “BRM 29673” de S. sclerotiorum foi utilizado nas 

inoculações, o qual é proveniente de uma área de produção de feijão em Ponta Grossa, PR, 

sendo mantido na Coleção de Fitopatógenos do Laboratório de Fitopatologia da Embrapa 

Arroz e Feijão. Esse isolado é utilizado pela equipe de pesquisa da Embrapa como padrão, 

por ser mais agressivo nos ensaios envolvendo inoculação artificial. O fungo foi repicado 

duas vezes em placas de Petri contendo meio de batata dextrose e ágar (BDA) com 

cloranfenicol (1 uL. mL
-1

 de meio BDA) e mantido em BOD a 20°C por 72 horas. Três 

dias após a segunda repicagem, foram realizadas as inoculações utilizando o método do 

canudo modificado, em que o canudo de plástico é substituído por ponteira de micropipeta 

com filtro de 200 µl, conforme descrito por Ferreira et al. (2019). A haste do segundo 

trifólio de cada planta foi seccionada a cerca de 1,0 cm de sua inserção no caule (nó ou 

gema axial), utilizando uma lâmina de aço esterilizada. Na secção transversal do corte foi 

encaixada a ponteira com filtro contendo a disco de meio de cultura BDA, de 5,0 mm de 

diâmetro, contendo micélios de S. sclerotiorum. 

Após a inoculação, as plantas foram mantidas sob temperatura de 20ºC ± 1ºC, 

fotoperíodo ajustado para 12 h luz/escuro e sob dois regimes de umidade relativa (UR) por 

oito dias. Nos seis primeiros dias a UR > 95% e nos dois últimos dias foi interrompida a 

aspersão/nebulização (UR ambiente). 

Os sintomas de reação à doença foram avaliados aos oito dias após a inoculação 

(DAI), por dois avaliadores, com base em uma escala de notas adaptada de Terán et al. 

(2006), em que: 1 = plantas com infecção somente no sítio de inoculação, 2 =  invasão do 

fungo além do sítio de inoculação, 3 = invasão do fungo atinge a gema e o lado oposto da 

haste inoculada, 4 = todos os lados da haste infectados, 5 = 30% da planta infectada, 6 = 
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50% da planta infectada, 7 = 70% da planta infectada, 8 = 90% da planta infectada e 9 = 

planta morta ou com necrose generaliza (Ferreira et al. 2019). 

Os dados foram inicialmente avaliados utilizando o “Modelo 81” do software 

Selegen-Reml/Blup (Resende 2006), utilizado para a avaliação de genótipos com várias 

observações por parcela e considerando delineamento inteiramente casualizado. Os 

componentes de variância foram estimados pelo método da Máxima Verossimilhança 

Restrita - REML (Patterson & Thompson 1971), sendo obtidos os valores de eBLUP - 

Melhor Preditor Linear Não Viesado empírico. 

Foi estimada a variância fenotípica individual, a variância genotípica, variância 

residual, a herdabilidade no sentido amplo e o ganho de seleção utilizando intensidade de 

seleção de 22%. (Ramalho et al. 2012). Como as progênies já estão na geração F9:10, 

apenas a variância aditiva se manifesta na porção genética dos componentes de variância 

devido a homozigose das progênies nessa geração. Nesse sentido, a herdabilidade no 

sentido amplo se iguala à herdabilidade no sentido restrito (Ramalho 1993).  

O número mínimo de genes que controlam o caráter foi estimado considerando a 

natureza da variabilidade genotípica, utilizando a seguinte expressão (Cruz 2005):  

  
  

   
 

em que:    é o número de genes,   é a amplitude total das médias de severidade dos 

genótipos e    o valor genotípico. 

Para a avaliação da precisão e qualidade experimental, foram calculados o 

coeficiente de variação experimental (CVe), o coeficiente de variação genético (CVgi) e o 

coeficiente de variação relativo (CVr) (Resende & Duarte 2007). 



54 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As estimativas de parâmetros genéticos para resistência ao mofo-branco da 

população de RILs BRS Cometa × K-407 estão apresentadas na Tabela 1. Verificou-se alta 

variabilidade genotípica (CVgi% = 26,80) e baixo coeficiente de variação experimental 

(CVe% = 11,01), indicando boa precisão experimental e o valor do coeficiente de variação 

relativa foi superior a 1, indicando situação favorável para a seleção (Vencovsky & Barriga 

1992; Resende & Duarte 2007).  

A herdabilidade no sentido amplo foi de 0,60, indicando que a herança da reação ao 

mofo-branco é quantitativa, sendo influenciada pelo ambiente. Dessa forma, embora a 

seleção de genótipos promissores por meio de inoculação de micélio seja eficiente para 

garantir o ganho genético livre de fatores ambientais e para estudar o controle genético da 

resistência ao patógeno (Terán & Singh 2008), esta pode selecionar genótipos cuja 

resistência pode não expressar em alguns dos ambientes nos quais venham a ser testados 

em campo. 

A intensidade de seleção utilizada foi de 22%, proporcionando uma redução de 

27,62% na média de severidade para as progênies selecionadas. Com isso, pode-se inferir 

que o ganho foi eficiente para aumentar a resistência fisiológica ao mofo-branco.  

O cálculo do número de genes indicou a presença de dois locos de efeito maior 

controlando o caráter de resistência fisiológica na população de RILs BRS Cometa × K-

407. Segundo Ramalho et al. (1993), a determinação precisa do número de genes é muito 

difícil de ser obtida, principalmente em função do efeito ambiental na manifestação do 

caráter. Com isso, o que se obtém com esse estimador é uma estimativa aproximada do 

número de genes. Uma das pressuposições para a expressão utilizada para o cálculo é que 

os genitores K-407 e BRS Cometa sejam homozigotos e contrastantes para o caráter 

severidade ao mofo-branco. Neste caso, ambos genitores já haviam sido identificados 
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como fontes de resistência parcial (Ferreira et al. 2018), sendo que K-407 possui 

resistência fisiológica em ambiente controlado e suscetibilidade em campo e BRS Cometa 

possui destaque para a resistência em campo, devido a mecanismos de escape, mas 

apresenta suscetibilidade fisiológica em inoculações em ambiente controlado. Com isso, é 

possível que haja um viés no número de genes estimado.  

 

Tabela 1. Estimativas de parâmetros genéticos para severidade ao mofo-branco avaliada 

pelo método do teste do canudo modificado na população de RILs BRS Cometa × K-407.  

Estimativas de Parâmetros
a 

Severidade 

Vg 2,90 

Ve 1,95 

Vf 4,85 

h2g 0,60 + - 0,07 

GS% - 27,62 

n 2 

CVgi% 26,80 

CVe% 11,01 

CVr 2,43 

Média geral 6,35 

a
Vg: variância genotípica; Ve: variância residual; Vf: variância fenotípica; h2g: herdabilidade individual, no 

sentido amplo; GS%: ganho de seleção; n: número de genes; CVgi%: coeficiente de variação genotípica; 

CVe%: coeficiente de variação residual; CVr: coeficiente de variação relativa. 

 

Estudos demonstram que a resistência fisiológica ao mofo-branco no feijão-comum, 

avaliada pelo teste do canudo, e os mecanismos de escape à doença, avaliados em campo, 

possuem herança quantitativa com herdabilidade baixa a moderada (Fuller et al., 1984, 

Park et al., 2001, Soule et al., 2011). Herdabilidade moderada de 0,65 para severidade ao 

mofo-branco avaliada pelo teste do canudo, ou seja, próxima à estimada neste trabalho 

(0,60), já foi identificada por Miklas et al. (2001). Além disso, um único QTL de efeito 
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maior foi detectado por estes autores na população A 55 × G 122, utilizando o teste do 

canudo, o qual explicou 38% da variação fenotípica para severidade da doença. 

Vasconcellos et al. (2017) identificaram 37 QTLs associados à resistência parcial do 

feijoeiro-comum ao mofo-branco, estudando 14 populações de RILs. Dos 37 QTLs, 20 

foram identificados a partir da avaliação do teste do canudo, 13 em ensaios de campo e 

apenas quatro para ambos os ambientes ou métodos de avaliação. O que suporta as 

correlações moderadas a baixas observadas entre avaliações em ambiente controlado e em 

campo em alguns estudos (Chung et al. 2008; Mkawaila et al. 2011; Soule et al. 2011). 

Outros importantes trabalhos buscaram a identificação de QTL responsáveis por 

mecanismos de escape para resistência ao mofo-branco, como os associados a arquitetura 

das plantas, juntamente com os QTLs que conferem resistência fisiológica (Miklas et al. 

2013; Soule et al. 2011). 

Ferreira et al. (2018) constataram que a fonte de resistência K-407, em Goianira, e a 

cultivar BRS Cometa, em Oratórios, contribuíram de forma eficiente para o incremento de 

resistência ao mofo-branco nas populações avaliadas. A cultivar BRS Cometa apresenta 

porte de planta ereto com boa resistência ao acamamento. Segundo Leite et al. (2016), a 

seleção para arquitetura de planta pode contribuir para a resistência ao mofo-branco, 

juntamente com a resistência fisiológica identificada por meio do teste do canudo. Em seu 

estudo a seleção recorrente visando arquitetura de planta, foi eficiente na obtenção de 

progênies com alto grau de resistência ao mofo-branco com o tipo de grão “carioca” e o 

tipo de planta ereto. 

Algumas cultivares brasileiras da classe comercial carioca apresentam diferentes 

níveis de resistência (Ferreira et al. 2019; Carvalho et al. 2013; Gonçalves & Santos 2010). 

No entanto esses níveis ainda são baixos quando comparados com as fontes Andinas como 

o G122 (3,95 -5) e A195 (3,48 - 4,21) (Leite et al. 2016; Singh et al. 2007). Em geral, 
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genótipos de origem Andina e espécies de Phaseolus de pool gênico secundário, como P. 

coccineus e P. costaricensis, possuem níveis mais elevados de resistência fisiológica 

quando comparados aos genótipos Mesoamericanos, entretanto o potencial produtivo 

apresenta comportamento inverso (Schwartz & Singh 2013; Lehner et al. 2015). 

O gráfico de distribuição de frequência com base nos valores de eBLUP  das 140 

RILs quanto a severidade de mofo-branco pelo teste do canudo modificado (Figura 1) 

demonstra que as progênies possuem níveis de resistência contrastantes, além de verificar 

alta variabilidade genotípica (CVgi% = 26,80) (Tabela 1). Segundo Leite et al. (2016), isso 

pode inferir que os genótipos avaliados possuem alelos de resistência diferentes e a 

variabilidade genética existente entre as progênies é importante para a obtenção de ganhos 

de seleção.  

 

Figura 1. Distribuição de frequência das predições de severidade ao mofo-branco das 140 RILs pelo teste do 

canudo modificado. 

 

De forma geral, genótipos com notas de severidade entre 1 e 4 podem ser 

considerados como resistentes, 5 e 7 como intermediários para resistência e 8 e 9 

suscetíveis (Terán & Singh 2009). Neste caso, considerando a mesma escala, no entanto 

para valores genotípicos, os quais promovem um ajuste mais uniforme sobre as médias 
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fenotípicas e garantem inferências mais precisas acerca das médias, a frequência de 

progênies resistência foi de 19%, a de resistência intermediária 58% e as suscetíveis 23%.  

Dessa forma, dada a existência de variabilidade genética entre as progênies avaliadas 

e boas perspectivas para a seleção conforme a herdabilidade estimada e o ganho de 

seleção, há genótipos que podem ser considerados como superiores para resistência 

fisiológica ao mofo-branco, podendo ser indicados para seguirem no programa de 

melhoramento, sendo incluídos em avaliações mais amplas da resistência ao mofo-branco, 

em mais ambientes em campo, ou mesmo para serem utilizados como genitores em novos 

cruzamentos. 
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4              CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

i) Os ensaios de campo e as inoculações em ambiente controlado, com o uso do 

teste do canudo modificado, foram úteis para selecionar genótipos elite de feijão carioca 

que apresentam tanto resistência fisiológica quanto mecanismos de escape que conferem 

resistência em campo. 

ii) Com base na análise conjunta dos ensaios de campo em Oratórios e em 

Goianira, conclui-se que existe interação cultivar × ambiente e também variabilidade entre 

populações do patógeno prevalentes nestes dois ambientes. 

iii) Há linhagens elite de grão carioca do Programa de Melhoramento de Feijão 

da Embrapa, como é o caso de CNFC 16820, CNFC 15875, CNFC 15859 e CNFC 15458, 

e também das cultivares BRS Notável e BRS Sublime, que podem ser indicadas como 

genitores elite ou como cultivares com resistência parcial ao mofo-branco. 

iv) Há existência de variabilidade genética para resistência fisiológica ao mofo-

branco na população de RILs BRS Cometa × K-407, bem como perspectiva de ganhos com 

a seleção, conforme a herdabilidade estimada (0,60). 

v) Existem dois locos  de efeito maior controlando o caráter resistência 

fisiológica ao mofo-branco na população de RILs BRS Cometa × K-407. 
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