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RESUMO 

 

MARTINS, S. M. Estratégias de melhoramento do feijoeiro-comum para altos teores 

de ferro e zinco. 2015. 92 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de 

Plantas) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015
1
. 

 

Durante 85 anos o melhoramento genético de feijoeiro-comum dedicou-se 

esforços aos caracteres de importância agronômica, industrial e culinária. Nesse período, a 

qualidade nutricional dos alimentos primários não foi trabalhada. No entanto, com os 

índices de subnutrição subindo, as entidades de pesquisa direcionaram recursos nessa nova 

estratégia, conhecida como biofortificação. O presente estudo teve como objetivos: obter 

estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos entre linhagens elite para teor de ferro 

(TFe) e teor de zinco (TZn) no grão; verificar a presença de interação de genótipos com 

ambientes para TFe e TZn no grão; selecionar linhagens que agreguem, simultaneamente,  

alta qualidade nutricional no grão e alto potencial agronômico; verificar se existe relação 

genética entre o TFe e o TZn; e verificar a necessidade de realização de ensaios em vários 

ambientes para TFe e TZn. Inicialmente, foram avaliadas 140 linhagens, sendo 68 do tipo 

carioca, 30 do tipo preto, 16 mulatinho, 14 do tipo carioca precoce e 12 roxinho. Cada 

ensaio preliminar foi conduzido separadamente, por tipo de grão, em vários ambientes, no 

ano de 2011, em blocos ao caso com três repetições. Foram realizadas avaliações 

agronômicas em múltiplos ambientes e os teores de ferro e zinco, em um ambiente. Foram 

realizadas análises de variância individuais e estimados os parâmetros genéticos e 

fenotípicos, por tipo comercial de grão. Das 140 linhagens avaliadas inicialmente foram 

identificadas 22 com altos TFe e TZn no grão, para compor o ensaio de validação, que foi 

instalado no ano de 2013, em cinco ambientes, em blocos ao acaso com duas repetições, 

para avaliação específica do TFe e TZn. Os dados foram submetidos à análises de 

variância individuais e conjunta. Foi avaliada a adaptabilidade e estabilidade fenotípica, 

utilizando-se o método de Nunes et al. (2005). Foram obtidas estimativas de correlações 

fenotípicas e genéticas entre os TFe e TZn no grão, e correlação entre ambientes para 

identificar o mais representativo. A condição para seleção de linhagens elite com maiores 

TFe e TZn no grão é favorável, pois foi observada alta herdabilidade e expressivos ganhos 

com a seleção. Verificou-se a predominância da interação do tipo simples entre os TFe e 

TZn com os ambientes. As linhagens CNFP 15701, CNFC 15865, CNFM 15632 e CNFRx 

15602 são indicadas como genitoras no desenvolvimento de cultivares, pois agregaram boa 

composição nutricional no grão. As linhagens CNFC 15833, CNFC 15703, CNFP 15676 e 

CNFRx 15602 foram selecionadas como candidatas no desenvolvimento de cultivares 

biofortificadas, pois aliaram caracteres agronômicos e nutricionais. Foi detectado 

associação genética positiva e de magnitude intermediária entre os TFe e TZn no grão de 

feijoeiro-comum. O ambiente Ponta Grossa-PR na safra da seca foi indicado como o 

melhor sítio de avaliação para caracteres nutricionais. Na indicação de cultivar 

biofortificada o ambiente de cultivo deve ser considerado, visto que esse influencia 

fortemente na expressão do potencial genético. 

 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., linhagens elite, biofortificação, interação com 

ambientes, adaptabilidade e estabilidade, correlação. 
________________________ 
1
Orientador: Dr. Helton Santos Pereira-Embrapa Arroz e Feijão. 
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ABSTRACT 

 

MARTINS, S. M. Common beans breeding strategies for high iron and zinc content. 

2015. 92 f. Dissertation (Master in Genetics and Plant Breeding) - Escola de Agronomia, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015
2
. 

 

During 85 years, the common beans breeding was dedicated efforts to 

important agronomic, industrial and cooking traits. During this period, the nutritional 

quality of primary food was not worked. However, with malnutrition rates rising, research 

entities directed resources in this new strategy, known as biofortification. The objectives of 

this study were: to estimate the genetic and phenotypic parameters among inbred lines for 

iron (TFe) and zinc content (TZn) in grain; verify the presence of genotypes with 

environments interaction for TFe and TZn in the grain; select strains that add both high 

nutritional quality in the grain and high agronomic potential; check for genetic relationship 

between TFe and the TZn; and verify the need for testing in various environments for TFe 

and TZn. Initially, 140 lines were evaluated, 68 of carioca, 30 black, 16 pinto, 14 early 

carioca and 12 purple type. Each preliminary test was carried out separately by grain type, 

in some environments, in 2011 year, in case blocks with three replications. Agronomic 

traits were evaluated in multiple environments and levels of iron and zinc, in one of these 

environments. Individual analyses of variance were performed and estimated genetic and 

phenotypic parameters for commercial grain type. Of the 140 lines evaluated were initially 

identified 22 with high TFe and TZn in the grain, to compose the validation test, which 

was installed in 2013 year in five environments, in a randomized block design, with two 

replications for evaluation of TFe and TZn. The data were submitted to individual variance 

analysis and joint analysis. Also adaptability and phenotypic stability was evaluated using 

the method of Nunes et al. (2005). Estimates were obtained from phenotypic and genetic 

correlations between TFe and TZn in grain, correlation between environments estimates 

were also obtained to identify the most representative. The condition for selection of inbred 

lines with higher TFe and TZn the grain is favorable, as showed high heritability and 

expressive expected gains with the selection. There was a predominance of the interaction 

of simple type between TFe and TZn with the environments. The inbred lines CNFP 

15701, CNFC 15865, CNFM 15632 and CNFRx 15602 are indicated as parents in 

developing cultivars, for added good nutritional composition in the grain. The inbred lines 

CNFC 15833, CNFC 15703, CNFP 15676 and CNFRx 15602 been selected as candidates 

in developing biofortified crops because allied agronomic and nutritional characters. Was 

detected positive genetic association and intermediate magnitude between TFe and TZn in 

common bean grain. The environment Ponta Grossa-PR in the dry season, It was 

nominated as the best review site for nutritional characters. The display of biofortified 

cultivate cultivation environment should be considered, since this strongly influences the 

expression of genetic potential. 

 

 

 

 

Key words: Phaseolus vulgaris L., inbred lines, biofortification, interaction with 

environments, adaptability and stability, correlation. 
________________________ 
2
Adviser: Dr. Helton Santos Pereira-Embrapa Arroz e Feijão. 

Co-adviser: Dr. Leonardo Cunha Melo-Embrapa Arroz e Feijão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A deficiência de ferro no organismo humano posiciona-se como a segunda 

deficiência nutricional de maior importância no mundo, afetando vários grupos de pessoas, 

principalmente mulheres, jovens e crianças (Eguílaz et al., 2010). Esse micronutriente é 

responsável pela produção da hemoglobina no sague, no transporte do oxigênio e sua 

ausência no organismo pode causar anemia (Mahan, 1998). Outro nutriente que não está 

sendo disponibilizado na quantidade apropriada é o zinco. Estima-se que 49% da 

população mundial corre risco de ingestão inadequada de zinco (Brown et al., 2001). O 

zinco é um constituinte essencial de diversas proteínas e lipídios presentes nas membranas 

celulares e em moléculas de ácidos nucleicos (Broadley et al., 2007). 

O ferro e o zinco são elementos cruciais no adequado funcionamento das 

plantas e dos seres humanos. Dado que uma parte da população não tem acesso a esses 

nutrientes, a busca por alimentos que possam suprir as carências nutricionais, com 

qualidade e com baixo custo, é uma necessidade iminente, sobretudo nos países em 

desenvolvimento, que utilizam basicamente grãos de cereais e raízes de plantas na 

alimentação (Ribeiro, 2010). Esse procedimento ficou conhecido como biofortificação, e 

consiste no aumento da biodisponibilidade do teor de minerais em porções comestíveis das 

plantas, por meio do melhoramento genético (White & Broadley, 2005). 

Assim, obtém-se um produto de melhor qualidade nutricional que pode ser 

fornecido à população sem nenhum custo adicional e sem a necessidade de estímulo para o 

consumo. Nesse sentido, o feijoeiro-comum posiciona-se como uma opção, por ser a 

leguminosa de maior importância para o consumo humano direto e está presente 

diariamente na mesa do brasileiro, além de possuir quantidades relevantes de ferro e zinco 

no grão (Broughton et al., 2003). Dessa forma, o que se busca é potencializar a quantidade 

de ferro e zinco no grão, ao passo que pequenas porções do alimento forneçam nutrientes 

com superioridade às cultivares disponíveis no mercado. 

A disponibilização de cultivares de feijoeiro-comum com qualidade culinária, 

nutricional e funcional, agregada às características agronômicas de interesse contribui para
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a sustentabilidade da cadeia produtiva. Para aliar todos esses atributos, a melhor estratégia 

consiste em avaliar a composição nutricional das linhagens elite do programa de 

melhoramento, visto que elas possuem atributos agronômicos favoráveis. No entanto, 

como os caracteres teor de ferro e teor de zinco são recentes dentre os objetivos dos 

programas de melhoramento de feijoeiro-comum, alguns requisitos básicos são 

indispensáveis, como estudos da: variabilidade genética; associação entre os teores de ferro 

e zinco nos grãos; conhecimento do controle genético; estimação de parâmetros genéticos e 

fenotípicos; e estudo de interação de genótipos com ambientes.  

Diversos trabalhos tem relatado a presença de variação genética, indicando a 

possibilidade de seleção de linhagens com teores mais elevados, (Beebe et al., 2000; 

Araújo et al., 2003; Ribeiro et al., 2008; Silva et al., 2012a), embora já existam algumas 

linhagens identificadas com altos teores de ferro e teores de zinco, poucos são os relatos de 

programas de melhoramento que obtiveram linhagens melhoradas com maiores teores 

desses minerais (Blair et al., 2009; Silva et al., 2012b). 

A verificação da existência de relação entre o teor de ferro e o teor de zinco nos 

grãos é necessária, visto que essa associação pode facilitar ou não a seleção de genótipos 

com altos teores dos dois minerais. Alguns trabalhos têm relatado a existência de 

correlação positiva intermediária entre teores de ferro e zinco (Blair et al., 2009; 2010; 

2011; Cichy et al., 2009), no entanto são correlações fenotípicas, necessitando de estudo 

com correlações genética. 

A maioria dos trabalhos realizados tem relatado que a herança do teor de ferro 

e do teor de zinco é quantitativa (Cichy et al., 2009; Blair et al., 2009, 2010), embora 

alguns trabalhos tenham identificado herança monogênica para o zinco (Forster et al., 

2002; Cichy et al., 2005). A estimação de parâmetros genéticos e fenotípicos é uma 

ferramenta importante, pois reflete a natureza do material genético e a ação do ambiente, 

permitindo assim, a predição dos ganhos decorrentes da seleção e a definição das 

estratégias de melhoramento que devem ser adotadas (Rossmann, 2001). 

A interação de genótipos com ambientes já foi relatada como importante para 

os dois minerais (Cichy et al., 2009). Outros trabalhos detectaram importância apenas para 

teor de zinco (Ribeiro et al., 2008; Blair et al., 2011) ou para teor de ferro (Araújo et al., 

2003). Por outro lado, a interação já foi relatada como ausente ou de reduzida importância 

para os dois caracteres ou somente para teor de ferro (Ribeiro et al., 2008; Blair et al., 

2011). Outro aspecto a ser considerado é que a maioria dos trabalhos realizados visando 
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identificar possíveis genitores ou elucidar o controle genético para esses caracteres utiliza 

avaliações em poucos ambientes, e sendo esses caracteres quantitativos, espera-se que 

exista grande efeito do ambiente e que a interação de genótipos com ambientes seja 

também importante. 

Com base no exposto, os objetivos do presente trabalho foram: 1) obter 

estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos para os teores de ferro e de zinco nos 

grãos de feijoeiro-comum; 2) verificar a presença de interação de linhagens com ambientes 

para os caracteres teores de ferro e teores de zinco no grão; 3) identificar linhagens elite 

que associem altos teores de ferro e zinco, com boa adaptabilidade e estabilidade e com 

potencial agronômico; 4) verificar se existe associação genética entre os teores de ferro e 

zinco nos grãos das linhagens; 5) e verificar a necessidade de ensaios em diferentes 

ambientes para seleção de linhagens com altos teores de ferro e zinco em feijoeiro-comum. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA SÓCIOECONÔMICA DO FEIJOEIRO-COMUM 

 

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

consumidas mundialmente, sendo também uma das principais culturas produzidas no 

Brasil e no mundo. Sua importância supera o aspecto econômico, por sua relevância 

enquanto fator de segurança alimentar, importância cultural, culinária e principalmente 

nutricional, contribuindo nesses aspectos em diversos países consumidores (Posse et al., 

2010). Trata-se de uma das mais importantes fontes proteica e nutricional na dieta humana 

em países em desenvolvimento das regiões tropicais e subtropicais. 

O maior consumo de feijão ocorre nas Américas (42%), seguindo-se a Ásia 

(34%), África (19%), Europa (4%) e Oceania (1%). Os países em desenvolvimento são 

responsáveis por 87% do consumo mundial e por 89% da produção. Entre os continentes, a 

Ásia é o maior produtor mundial (43%), seguido das Américas (39%), da África (15%), da 

Europa (2%) e da Oceania (1%) (FAO, 2010). 

O Brasil se destaca como o 3° maior produtor e 3° maior consumidor de feijão-

comum, ocupando uma área total de 1.895.267 hectares, resultando em uma produção em 

torno de 2.564.790 t ano
-1

 (FAO, 2012; Embrapa, 2013). O consumo per capita vem 

apresentando leve aumento e em 2010 situou-se na ordem de 17 kg/habitante/ano. Típico 

produto da alimentação brasileira é cultivado por pequenos e grandes produtores em todas 

as regiões. Os principais estados produtores são: Paraná (27% da produção anual 

brasileira), Minas Gerais (22%), Goiás (11%), São Paulo (9%), e Bahia (9%). Esses 

estados respondem por 78% da produção nacional de feijoeiro-comum (Embrapa, 2013).  

Quanto ao cenário econômico-comercial, o Brasil possui histórico de pequena 

exportação de feijão, e muitas vezes, de maneira modesta, há necessidade de importação, 

que pode ser atribuída à redução de área plantada ou a ocorrência de problemas climáticos. 

Apesar disso, a produtividade aumentou 62%, de 1985 a 2013, com rendimento médio 

passando de 514 para 1.353 kg ha
-1

. Esse avanço pode ser atribuído ao lançamento de 
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cultivares melhorada e melhorias fitotécnicas, que contribuíram para a eficiência no 

manejo da cultura e consequentemente para o incremento produtivo (Embrapa, 2013). 

Diversos aspectos culturais determinam grandes variações regionais quanto ao 

gosto e preferência por tipos de grãos consumidos (Silva & Wander, 2013). Entre os 

diversos tipos de grãos de feijoeiro-comum consumidos no Brasil, merece destaque o tipo 

carioca, por representar 70% do consumo brasileiro, seguido pelo tipo preto (20%) e por 

outros tipos, como jalo, rajado, roxo, rosinha, mulatinho, dentre outros, que juntos 

representam 10%. O feijão do tipo carioca é apreciado em todas as regiões do Brasil. Já o 

tipo preto apresenta grande aceitação nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 

Catarina e Rio de Janeiro. Os demais tipos, como jalo, manteiga, mulatinho, rajado, roxo, 

entre outros, têm preferências regionais, atendendo nichos de mercado específicos (Del 

Peloso & Melo, 2005). 

Dependendo da região, o feijão é utilizado em consórcio, em rotação com 

outras espécies e também em grandes áreas. Diferentemente da soja, não exibe 

sensibilidade ao fotoperíodo e apresenta ciclo curto (de setenta a cem dias). O feijão é 

cultivado em várias épocas do ano: primeira safra ou “safra das águas”, segunda safra ou 

“safra da seca” e terceira safra ou “safra de inverno” (Posse et al., 2010). A primeira, 

segunda e terceira safras correspondem a 45%, 35% e 20% da produção nacional, 

respectivamente (Embrapa, 2013). 

A primeira safra ou “safra das águas” é colhida a partir de novembro até 

março, com maior intensidade em dezembro, a semeadura geralmente é feita entre agosto e 

outubro, podendo se estender até novembro e dezembro. A segunda safra ou “safra da 

seca” ou “safrinha” é colhida de abril-maio até junho-julho, nesse caso, a semeadura é feita 

entre janeiro e abril. A terceira safra também é conhecida como “safra de inverno” e “safra 

irrigada”; a semeadura é feita a partir de maio, com a colheita entre agosto e outubro 

(Posse et al., 2010).  

 

2.2 FERRO E ZINCO NA ALIMENTAÇÃO HUMANA 

 

As deficiências de micronutrientes observadas na população são 

frequentemente causadas pela má alimentação e escassez de alimento. No Brasil, cerca de 

13 milhões de pessoas passam fome ou sofrem com desnutrição (FAO, 2012). A 

deficiência de ferro (Fe) pode causar anemia, complicações na gestação, raquitismo, menor 
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resistência às infecções, diminuição da concentração, menor conversão da energia dos 

alimentos e desenvolvimento neural prejudicado (Welch, 2002). O ferro é o mineral 

encontrado em maior quantidade no sangue sendo responsável pela produção da 

hemoglobina e de algumas enzimas do sistema respiratório (Mahan, 1998). 

A deficiência de zinco (Zn) pode causar retardo no crescimento, na maturidade 

sexual e esquelética, dermatite, diarreia e baixa imunidade com consequente aumento da 

suscetibilidade às infecções (Welch, 2002). Esse mineral é necessário para a atividade de 

mais de 300 enzimas e é essencial para o funcionamento de órgãos reprodutivos como a 

produção do esperma. Importante na síntese de hormônios da tireoide, sua deficiência 

causa irritabilidade, diminuição da memória e concentração, acne, fadiga, queda de cabelo, 

lesões oculares e redução do olfato, apetite e paladar. Em crianças, a falta desse nutriente 

pode levar à redução do desenvolvimento e da atividade motora, e redução da massa óssea 

(Welch, 2002; Unnevehr et al., 2007). 

Desta forma, o aumento dos níveis de ferro e zinco em partes comestíveis das 

plantas, no caso, o grão do feijoeiro-comum, pode aumentar a quantidade disponível desses 

minerais para o consumo humano e pode superar muitos problemas relacionados à 

deficiência nutricional (Gelin et al., 2007). Uma das dificuldades seria a 

biodisponibilidade, ou seja, nem todo acréscimo mineral na semente necessariamente é 

aproveitado pelo organismo humano devido aos elementos antinutricionais (taninos, ácido 

fítico, polifenóis e quelatos) que de alguma forma se liga ao nutriente complexando-o em 

macromoléculas o que inibi a absorção humana (Akond et al., 2011). 

No entanto, por meio de resultados obtidos em alguns trabalhos, foi possível 

concluir que genótipos de feijoeiro-comum com maiores teores de ferro (TFe) e zinco 

(TZn) apresentaram maior biodisponibilidade em ratos, ou seja, maior aproveitamento pelo 

animal (Welch et al., 2000). Também são necessários estudos sobre interferências externas, 

como o processo de cocção dos grãos. Em estudo apenas com TZn, o processo de 

cozimento não afetou as quantidades desse micromineral e não foi detectada ação negativa 

do ácido fítico, taninos e fibra dietética, confirmando o potencial dos biofortificados 

(Ramírez-Cárdenas et al., 2010). 

Além disso, outro fato favorável observado foi que o aumento do TFe e TZn no 

grão propiciou melhor desempenho da planta, ou seja, verificou-se maior número de 

plântulas viáveis e vigorosas (Frossard et al. 2000; Graham & Welch, 1996). Ambos os 

nutrientes são elementos essenciais no funcionamento fisiológico dos vegetais 
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proporcionando um arranque germinativo eficiente. Isso indica que os genótipos com altos 

TFe e TZn podem possuir boa performance agronômica. 

 

2.2.1 Estratégias para atenuar a subnutrição 

 

Para o combate da subnutrição três estratégias importantes podem ser adotadas: 

diversificação da dieta, suplementação e a biofortificação. A diversificação da dieta 

envolve o acesso do ser humano com as diferentes vitaminas e minerais presentes nos 

variados alimentos. A suplementação é uma abordagem técnica em que os nutrientes são 

entregues diretamente por meio de xarope ou comprimidos, nesse caso, é mais adequado 

para populações específicas com elevado risco de deficiência ou sob circunstâncias 

especiais, como durante gravidez ou em escassez aguda de alimentos. Trata-se de medida 

em curto prazo. A biofortificação refere-se ao aumento dos teores de nutrientes nos 

alimentos, principalmente aqueles alimentos de maior consumo pela população. Essa 

estratégia é vista como a melhor solução sustentável em longo prazo para a prevenção e 

diminuição da desnutrição, melhorando a saúde e o bem-estar de muitas populações (FAO 

& WHO, 2002).  

A adoção da diversificação alimentar, embora seja essencial, torna-se restrita 

uma vez que as populações carentes não têm condições financeiras para ter acesso a essa 

estratégia. A suplementação baseia-se na supressão pontual do problema, até porque a 

adoção de medicamentos é um ato oneroso. Considerando que essas estratégias estão 

distantes da realidade das classes menos favorecidas, a biofortificação assume papel 

importante dado que não altera a rotina, é prática e não requer custos adicionais para 

administração da dieta (Ribeiro et al., 2008). 

A introdução de produtos agrícolas biofortificados poderá complementar as 

intervenções em nutrição existentes, e proporcionará uma maneira sustentável e de baixo 

custo, para alcançar as populações com limitado acesso aos sistemas formais de mercado e 

de saúde. Uma vez que o investimento é feito no desenvolvimento de cultivares 

nutricionalmente melhoradas em instalações centralizadas de pesquisa, as sementes obtidas 

poderão ser adaptadas às condições de plantio de inúmeros países. Uma cultivar 

biofortificada apresenta o potencial de fornecer benefícios contínuos, ano após ano, nos 

países em desenvolvimento, a um custo recorrente inferior ao da suplementação e da 

fortificação pós-colheita (Unnevehr et al., 2007). 
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No Brasil algumas instituições vêm desenvolvendo atividades de 

melhoramento voltadas à biofortificação do feijoeiro-comum, tais como a Embrapa Arroz e 

Feijão, o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e as Universidades Federais de Lavras 

(UFLA) e de Santa Maria (UFSM) (Buratto, 2012). 

 

2.3 MELHORAMENTO GENÉTICO DO FEIJOEIRO-COMUM 

 

As atividades de melhoramento de plantas e desenvolvimento de cultivares 

conduzidas no Brasil durante as últimas duas décadas, comprovadamente contribuíram 

para o crescimento da agricultura nacional. É estimado que cerca de 50% do aumento da 

produtividade das principais espécies cultivadas, seja atribuído ao melhoramento genético. 

No futuro, sua contribuição deverá ser ainda maior para atender a uma população 

crescente, exigente na redução dos efeitos ambientais decorrentes de insumos agrícolas, 

utilizados na produção de alimentos e, principalmente, exigente em qualidade (Raposo et 

al., 2000). 

A maioria dos programas de melhoramento visa aumentar a produção e 

estabilizar o custo de produção que maximize os retornos econômicos aos agricultores. 

Onde as condições são consistentemente favoráveis, pode-se supor que os aumentos de 

rendimento por melhoramento se conseguem por acúmulo de genes que maximizam a 

produção de biomassa e a eficiente distribuição de assimilados. Em ambientes 

desfavoráveis, pode-se obter aumento de rendimento, mediante o melhoramento por 

tolerância aos fatores abióticos e bióticos que causam as perdas de rendimento 

(Zimmermann et al., 1996). 

Além da viabilidade agronômica, objetiva-se também atender às diferentes 

demandas regionalizadas dos consumidores, ligadas às características culturais e 

organolépticas. Basicamente mais da metade dos consumidores brasileiros tem a 

preferência pelo feijão do tipo carioca. Independentemente do tipo de grãos, as exigências 

da grande maioria se assemelha quanto a: boa aparência; quantidade de grãos inteiros; grão 

sem brilho e graúdo; facilidade no preparo, permitindo cozimento rápido; e, sendo novo, 

gera caldo bom e resulta num alimento mais saboroso. Mais à frente, o melhoramento 

esbarra nas exigências comerciais, como a padronização do tamanho do grão, coloração, 

forma, mistura varietal e quantidade de inteiros e quebrados (Melo, 2009). 
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A eficiência dos programas de melhoramento pode ser avaliada por meio de 

estimativas do progresso genético. Em termos de feijoeiro-comum, o programa de 

melhoramento da Embrapa Arroz e Feijão obteve ganhos significativos entre 1985 e 2006, 

para feijão do tipo carioca (Faria et al., 2013). O ganho estimado para produção de grãos 

foi de 17,3 kg ha
-1

/ano ou 0,72% ao ano. Avanços genéticos também foram obtidos na 

arquitetura da planta (2% ao ano) e tolerância ao acamamento (2% ao ano), ou seja, ao 

longo do processo de melhoramento as linhagens foram incrementadas com porte ereto o 

que possibilita maior tolerância ao acamamento. Foi observado também, aumento na 

qualidade de grão (2,4% ao ano) atendendo o padrão de mercado, por grãos cor creme, 

com listra castanho-claro, fundo claro, sem halos, e sem achatamento. 

Se ganhos agronômicos são possíveis, ganhos para caracteres nutricionais 

também podem ter grande potencial. Isso pode ser observado utilizando-se o exemplo 

seguinte. É estimado que o consumo diário de feijão no Brasil situa-se entre 50 a 100 g por 

dia/pessoa. Considerando apenas o mínimo (50g) e independente da idade ou sexo, a 

necessidade de ferro no organismo humano é em média de 12 mg dia
-1

. Para o zinco, essa 

necessidade requerida se posiciona em torno de 9 mg dia
-1

 (DRIs, 2001).  

No caso do teor de ferro, futuramente uma cultivar com 100 mg kg
-1

 poderá 

fornecer 5 mg diariamente (isso se a pessoa consumir 50g de feijão no dia, hábito não raro) 

o que representará 42% da recomendação diária requerida. Uma cultivar possui em média 

60 mg kg
-1

 do teor de ferro (cultivar Peróla, mais semeada no Brasil) o que representa 25% 

da quantidade requerida diariamente. Desconsiderando a biodisponibilidade, o aumento 

seria de 17% diariamente, número extremamente relevante, principalmente se considerado 

em longo prazo. 

O mesmo pode ser feito para o teor de zinco, e os ganhos também são 

consideráveis. As cultivares biofortificadas podem chegar a patamares de 45 mg kg
-1

 , o 

que representará 25% da recomendação diária requerida. Uma cultivar possui em média 26 

mg kg
-1

 do teor de zinco (cultivar Peróla, mais semeada no Brasil) o que fornece 14% da 

quantidade requerida diariamente. Desconsiderando a biodisponibilidade, o aumento seria 

de 11% diariamente, número extremamente relevante, principalmente se considerar em 

longo prazo.  
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2.3.1 Principais objetivos do melhoramento de feijoeiro-comum 

 

No Brasil, os programas de melhoramento do feijoeiro-comum têm visado, 

sobretudo, o aumento da produtividade e da resistência às doenças. Dentre as principais 

doenças pode-se citar a antracnose, a mancha-angular, o crestamento-bacteriano-comum, a 

murcha de fusarium e o vírus do mosaico dourado do feijoeiro, como agentes principais na 

queda de produção. Além disso, as pragas contribuem para queda de produtividade o que 

faz com que o melhoramento aplique seleção constantemente com ênfase em minimizar 

esses fatores bióticos (Vieira et al., 2005). 

Não obstante, os fatores abióticos têm ganhado espaço no planejamento do 

melhorista, como por exemplo, a busca de cultivares tolerantes ao estresse hídrico. Outro 

caráter de grande importância é a arquitetura de plantas, que permite a obtenção de plantas 

mais apropriadas à colheita mecanizada. A qualidade de grão é fator decisivo na aceitação 

do mercado, sendo também levada em consideração no processo de melhoramento do 

feijoeiro-comum. Pode ser julgada pelo melhorista de três maneiras: a qualidade de grão 

comercial, a culinária e a nutricional. A última vem ganhando espaço com a pressão da 

população por alimentos com maior qualidade e o aumento da desnutrição nos países em 

desenvolvimentos. 

Essas exigências no âmbito agronômico, social e industrial tornam a ciência do 

melhoramento genético de plantas uma atividade desafiante. Não basta o genótipo ter bom 

desempenho em algumas características, ele deve ser bom na maioria das características de 

importância, além de apresentar comportamento estável nos diversos locais, anos e safras. 

Isso explica o quanto é oneroso e demorado o lançamento de uma cultivar no mercado. 

Mesmo assim, o melhoramento é uma ciência que gera benefício social, econômico e 

ambiental. 

 

2.3.2 Melhoramento genético de feijoeiro-comum para qualidade nutricional 

 

Os níveis de ferro e zinco podem variar nos vegetais em função de vários 

fatores: 1) característica do meio ambiente, como clima, solo, precipitação pluviométrica, 

estação do ano; 2) fatores de processamento, como tempo de armazenamento, temperatura, 

umidade (Meyer et al., 2013), método de preservação, preparação do alimento; e 3) 
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característica da planta, tais como a idade, grau de maturação, espécie, cultivar e 

principalmente o fator genético (Welch, 2001; Morais et al., 2009). 

Vários programas de melhoramento de feijoeiro-comum têm dado ênfase no 

desenvolvimento de novas cultivares com melhores características de qualidade nutricional 

e funcional. Assim, por melhoramento genético se obtém produto de melhor qualidade 

nutricional que pode colaborar na prevenção e controle da deficiência de micronutrientes. 

Segundo Ortiz-Monasterio et al. (2007), os caminhos a percorrerem em um 

programa de melhoramento genético visando o aumento do teor de nutrientes, podem ser 

divididas em quatro etapas: a) conhecimento da variabilidade disponível; b) introgressão 

de alelos favoráveis em genótipos adaptados e com alto desempenho produtivo; c) testes de 

estabilidades para os teores de nutrientes nos ambientes em que serão cultivados e; d) 

disponibilização das sementes das cultivares melhoradas para os agricultores. 

Diversos trabalhos têm relatado a existência de variabilidade genética para os 

teores de ferro (TFe) e teores zinco (TZn) em grãos de feijão, indicando a possibilidade de 

seleção de genótipos com níveis mais elevados desses minerais. Essa variabilidade foi 

identificada entre linhagens/cultivares (Beebe et al., 2000; Ribeiro et al., 2008; Akond et 

al., 2011; Carvalho et al., 2012; Silva et al., 2012; Pereira et al., 2014) e entre populações 

segregantes (Gelin et al., 2007). 

Com o objetivo de quantificar os teores de proteína e minerais de linhagens de 

feijão pertencentes ao Banco de Germoplasma da UFLA. Foram avaliadas 100 linhagens 

de feijão dos tipos carioca, preto e cores, quanto aos teores de proteína e do mineral 

fósforo, potássio, cálcio, magnésio, cobre, manganês, zinco e ferro. Observou-se 

variabilidade genética entre os diferentes grupos avaliados e, também, entre as linhagens 

dentro de cada grupo (Silva et al., 2012a). 

Considerando a variabilidade genética disponível no Banco de Germoplasma 

de Feijão do CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), o aumento do TFe no 

grão de feijão pode ser de 60% a 80%, enquanto que os ganhos potenciais em TZn podem 

ser em torno de 50% (Beebe et al., 2000). Em outras culturas, também existem relatos de 

variabilidade para os teores desses minerais, como feijão-caupi (Carvalho, 2011; Belane et 

al., 2011) e trigo (Scheeren et al., 2011). 
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2.3.3 Estratégias adotadas na prospecção de genótipos superiores 

 

Na condução de um programa de melhoramento por hibridação, um dos pontos 

mais importantes é estabelecer quais genitores deverão ser cruzados, já que o número de 

linhagens disponíveis para realização dos cruzamentos é muito grande. Existem diversas 

metodologias para a escolha de genitores e populações segregantes mais promissoras. Elas 

são amplamente utilizadas no melhoramento do feijoeiro-comum e classificadas em duas 

categorias: a primeira delas envolve os procedimentos que utilizam apenas as informações 

dos genitores, e a segunda utiliza informações das progênies oriundas do cruzamento 

(Ramalho et al., 1993).  

Entre os métodos de escolha dos genitores que utilizam o seu próprio 

desempenho, o mais empregado é a própria média do caráter em questão, pois proporciona 

indícios dos melhores genótipos promovendo ganhos genéticos no processo de seleção de 

plantas. Utilizando a média, diversos autores observaram diferenças entre indivíduos 

avaliados (Beebe et al., 2000; Ribeiro et al., 2008; Silva et al., 2012). Gelin et al. (2007), 

avaliando população endogâmica recombinante de feijoeiro-comum, detectaram diferença 

significativa entre as médias dos genitores para os conteúdo de Zn, Fe e Cálcio, mas não 

para fósforo nos grãos. Em comparação com os dois genitores, a média da população foi 

intermediária para o conteúdo de Zn e Fe, semelhante para o teor de P no grão. 

Visando quantificar os teores de proteína e minerais de linhagens de feijão 

pertencentes ao Banco de Germoplasma da Universidade Federal de Lavras e verificar se 

existe relação entre a cor do grão e o teor de nutrientes, Silva et al. (2012a) observaram 

variabilidade genética entre os diferentes grupos avaliados e, também, entre as linhagens 

dentro de cada grupo. Em média, as linhagens de grãos pretos se destacaram para os teores 

de proteína, ferro e zinco. Já as linhagens de grãos tipo carioca, destacaram-se para 

manganês e magnésio. As linhagens com grãos de outras cores apresentaram maior teor de 

cálcio. 

Diante das possibilidades de ganhos genéticos para os caracteres em questão 

(TFe e TZn) é primordial planejar estratégias na busca por genótipos superiores. 

Essencialmente três estratégias básicas são adotadas para esse fim em programas de 

melhoramento: avaliação dos TFe e TZn nas próprias cultivares lançadas no mercado, 

avaliação das linhagens elites do programa de melhoramento, e avaliação dos acessos que 
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compõem o banco de germoplasma. Essas estratégias permitem a identificação de 

genitores para utilização em programas de cruzamentos. 

A avaliação e seleção de linhagens avançadas dentro de cada fase do programa, 

tem sido importante para a identificação de genótipos potenciais no que se refere aos TFe e 

TZn, aliados ao aumento de alelos favoráveis adquiridos ao longo das fases de seleção. As 

linhagens elite representam a riqueza do programa de melhoramento, pois possuem alelos 

acumulados ao longo das gerações com uma pressão de seleção voltada para todas as 

características de interesse do programa. Nessa avaliação há a possibilidade de identificar 

linhagens promissoras para TFe e TZn aliado às características agronômicas favoráveis, 

resultando em um grande avanço. 

Em segundo plano, em que as linhagens elite, eventualmente, apresentem baixa 

variabilidade para TFe e TZn, ações de pré-melhoramento devem ser implementadas, com 

o objetivo de identificar os alelos favoráveis presentes em genótipos pouco melhorados 

geneticamente. Trata-se de um screening, feito com acessos do banco de germoplasma. 

Depois de identificados genótipos promissores, iniciam-se os cruzamentos, permitindo a 

recombinação de materiais, aumentando a variabilidade genética e também a possibilidade 

de ganhos. 

Em termos de biofortificação em feijoeiro-comum, a melhoria do teor de 

minerais é facilitada porque o teor médio de ferro nos grãos, por si só é elevado (55 mg kg
-

1
) e a variabilidade para a característica é grande, variando até 110 mg kg

-1
, sendo que as 

primeiras tentativas de melhoramento foram bem sucedidas (Beebe et al., 2000). Valores 

mais expressivos já foram observados no México, entre 84 e 280 mg kg
-1

, em acessos de 

feijão miúdo, silvestre e cultivado (Guzmán-Maldonado et al., 2000). 

Além disso, ao contrário de muitos cereais, que são polidos antes de ser 

consumido, processo que resulta na perda significativa de nutrientes, o feijão é consumido 

sem modificação no processo de beneficiamento, conservando assim todo o seu conteúdo 

nutricional. As estimativas de ganhos na bioforticação são de cerca de 40 mg kg
-1

, o que 

pode satisfazer grande proporção da ingestão diária recomendada de ferro (Graham et al., 

1999; Welch et al., 2000). 

Na maioria dos casos a variabilidade na concentração mineral de sementes 

entre linhagens são maiores para o ferro (40,0 mg kg
-1

 a 84,6 mg kg
-1

) do que para zinco 

(17,7 mg kg
-1

 a 42,4 mg kg
-1

) (Blair et al., 2009). Entretanto, o caráter Zn é bastante 

promissor em termos de ganhos genéticos, pois é relatado que o teor de zinco no grão de 
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feijão é um dos mais altos entre as fontes de origem vegetal, similar aos produtos lácteos, e 

inferiores ao de carnes.  

A avaliação da coleção nuclear de feijão do CIAT (Centro Internacional de 

Agricultura Tropical) revelou uma amplitude de 21,0 mg kg
-1

 a 54,0 mg kg
-1

 no TZn, com 

um valor médio de 35 mg kg
-1

 (Beebe et al., 2000). Germoplasma da Guatemala tem 

valores elevados, especialmente de zinco, mas não foi possível encontrar germoplasma 

com valores que excedem os níveis encontrados na avaliação inicial. Logo é possível 

sugerir que existe variabilidade genética suficiente para aumentar TZn no grão do 

feijoeiro-comum por cerca de 37,3% (Rosa et al., 2010) e até mesmo 50% (Beebe et al., 

2000) por meio do melhoramento genético. 

Uma das dificuldades encontrada pelo melhorista é associar características de 

qualidade nutricional com alta produtividade, resistência a fatores bióticos e abióticos, 

arquitetura de planta ereta e precocidade, visando atender as demandas dos produtores e 

consumidores brasileiros. Trabalhos tentando identificar linhagens que associem 

características agronômicas, culinárias e nutricionais já vêm sendo realizados (Ribeiro et 

al., 2013; 2014) utilizando-se índice de seleção. 

Nesse sentido, levando em consideração a problemática da desnutrição e a 

ampla variabilidade genética para os caracteres em tema, o melhoramento genético tem 

relevante importância no que tange ao aumento da concentração dos TFe e TZn nos grãos, 

como forma de assegurar a disponibilidade desses microminerais. Assim, a 

disponibilização de cultivares de feijão com qualidade culinária, nutricional e funcional, 

agregada às características agronômicas de interesse contribui para a sustentabilidade da 

cadeia produtiva. 

 

2.4 CONTROLE GENÉTICO PARA TEORES DE FERRO E ZINCO NOS GRÃOS 

DE FEIJÃO 

 

O conhecimento do controle genético dos caracteres é primordial para o 

sucesso em programas de melhoramento, inclusive com foco no aumento dos teores dos 

microminerais nos grãos. Esse conhecimento torna-se especialmente relevante quando o 

caráter é recentemente incorporado no programa e carece de estudos. Uma vez conhecido, 

os caminhos para a obtenção de germoplasma superior é viabilizado, aumentando-se a 

eficiência no processo de melhoramento.  
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A maioria dos caracteres agronômicos apresenta herança complexa com 

distribuição contínua, ou seja, características controladas por muitos genes, o que tem 

como consequência a grande influência do ambiente, resultando em baixa herdabilidade do 

caráter. Oposto a isso, existe a herança monogênica, controlada por um ou poucos genes, 

pouco influenciada pelo ambiente e com alta herdabilidade, apresentando distribuição 

descontínua (Ramalho et al., 1993). 

Em avaliação dos teores de ferro (TFe), zinco (TZn) e proteína em populações 

biofortificadas de feijão-caupi, Carvalho (2011) observou a prevalência dos efeitos aditivos 

no controle da herança desses caracteres. Fato esse, que favorece o processo de seleção, 

possibilitando a obtenção direta de ganhos com a seleção desses caracteres. Para feijoeiro-

comum, a maioria dos trabalhos realizados tem relatado que a herança do TFe e do TZn é 

quantitativa (Cichy et al., 2009; Blair et al., 2009; 2010). Beebe et al. (2000) avaliando 

mais de mil acessos no CIAT, e Buratto (2012), avaliando 1.480 acessos do IAPAR, 

puderam concluir o mesmo, ou seja, que esses caracteres são controlados por vários genes. 

Alguns poucos trabalhos identificaram herança monogênica para o TZn (Cichy et al., 

2005).  

As sementes de feijoeiro-comum apresentam em sua estrutura externa o 

tegumento (casca), interna os cotilédones e o eixo embrionário. O tegumento se forma a 

partir da diferenciação do integumento do óvulo circundando o saco embrionário. É 

importante ressaltar que o tegumento é advindo do efeito materno, ou seja, o tegumento da 

semente é a expressão fenotípica do genótipo do genitor feminino e que o embrião da 

semente é resultado da fecundação (Ramalho et al., 2000). Logo, minerais que são 

translocados para o tegumento tendem a apresentar o efeito materno. 

Silva et al. (2013), em avaliação do controle genético para a concentração dos 

TFe e TZn em linhagens de feijoeiro-comum, observaram que boa parte da concentração 

de zinco está situada no tegumento da semente. Para TFe e TZn foi observado que parte do 

nutriente tem efeito materno, parte está concentrada nos cotilédones e parte no tegumento, 

o que torna o processo de seleção mais difícil porque o revestimento da semente é uma 

geração e o embrião e cotilédones é outra. Os autores afirmaram ainda, que a interação 

alélica aditiva só explicou a variação para TFe, e no caso do TZn ocorreu a interação do 

tipo dominância.  

Buratto (2012) quantificou os TFe e TZn no eixo embrionário, tegumento e 

cotilédone em sementes de dez cultivares de feijão, sendo cinco de origem andina e cinco 
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de origem mesoamericana, obtidas de diferentes instituições de pesquisas. A autora 

concluiu que os grãos de feijão possuem distribuição desigual dos nutrientes nos diferentes 

tecidos, como ocorreu para TFe: 3,4% no eixo embrionário, 15,9% no tegumento e 80,7% 

no cotilédone. Para TZn: 4,1% eixo embrionário, 7,8% tegumento e 88,1% cotilédone. 

Para os dois minerais, maiores quantidades de ferro e zinco foram encontradas no 

cotilédone, não sendo tão expressivas no tegumento. Assim, consequentemente espera-se 

pouca influência do efeito materno. 

Para TFe na semente, Jost et al. (2009) também identificaram efeito materno, 

além de sugerir que esse caráter é controlado por poucos genes de grande efeito. Beebe et 

al. (2000), trabalhou com três populações de feijão para o estudo dos minerais ferro e 

zinco, observaram segregação transgressiva para TFe e TZn, sugerindo que 7 a 11 locos 

estão envolvidos no controle genético desses caracteres. Sugere-se um caráter 

intermediário, nem monogênico e nem poligênico, e sim oligogênico. 

Outro aspecto importante é a verificação da existência de relação entre o TFe e 

TZn nos grãos, visto que essa relação pode facilitar ou não a seleção de genótipos com 

altos teores dos dois minerais juntos. Nesse aspecto, correlações positivas entre TZn e TFe 

foram encontradas com coeficientes de correlação de Pearson significativo (r = 0,40) 

(Gelin et al., 2007). Valores próximos foram observados em outros trabalhos como 0,37 

(Cichy et al., 2009) e 0,54 (Silva et al., 2012a). Estimativas mais elevadas, também foram 

obtidas (0,61 e 0,72) avaliando-se populações de origem Andina (Blair et al., 2009; 2011); 

0,81 trabalhando com linhagens do CIAT (Welch et al., 2000). 

Em estudo com a ampla variabilidade de acessos do banco de germoplasma, 

correlações intermediárias também foram constatadas por Beebe et al. (2000) (0,52) e 

Buratto (2012) (0,42). Outros trabalhos têm mostrado ausência dessa relação, como 

Ribeiro et al. (2008), trabalhando com 19 cultivares de feijão.  

Em avaliação em três ambientes (locais/anos), envolvendo 53 linhagens, foram 

obtidas estimativas de correlações fenotípica, genética e ambiental e na média conjunta. A 

correlação fenotípica e genotípica, entre os TFe e TZn foi significativa e de magnitude 

intermediaria, indicando que existe associação genética (Pereira et al., 2014). Silva et al. 

(2012a) encontraram correlação genética intermediária entre esses dois minerais (0,54). Na 

maioria dos trabalhos é possível observar correlações fenotípicas, positivas e significativas, 

tal fato pode facilitar a possibilidade de ganhos genéticos, uma vez que se aumenta TZn 

consequentemente se eleva TFe e vice e versa. 
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2.5 PARÂMETROS GENÉTICOS E FENOTÍPICOS PARA TEORES DE FERRO E 

ZINCO 

 

É possível incrementar os teores de ferro (TFe) e teores de zinco (TZn) nos 

grãos em feijão por meio de métodos de melhoramento. Como já mencionado, já existem 

algumas linhagens identificadas como de alto TFe e TZn, porém, raros são os relatos de 

programas de melhoramento que obtiveram linhagens melhoradas via cruzamentos, com 

maiores teores desses minerais (Blair et al., 2009; Silva et al., 2012b).  

Nesse sentido, maiores informações a respeito dos parâmetros genéticos 

responsáveis por essas características são importantes por proporcionar subsídios na 

tomada de decisão para as escolhas dos métodos mais adequados a serem utilizados em um 

programa de melhoramento. No caso dos caracteres quantitativos, essas informações 

podem ser obtidas utilizando componentes de média ou de variância. Os componentes da 

variância têm a vantagem de os efeitos genéticos não se anularem, em relação aos 

componentes de médias, possibilitando a obtenção de precisas estimativas de parâmetros 

genéticos (Cruz & Carneiro, 2003). 

A variabilidade genética pode ser conhecida por meio das estimativas de 

herdabilidade, dos coeficientes de correlação fenotípica, genotípica e ambiental, das 

variâncias genotípicas e fenotípicas, entre outros parâmetros genéticos. Eles refletem a 

natureza do material genético e a ação do ambiente, permitindo assim, a predição dos 

ganhos decorrentes da seleção e a definição das estratégias de melhoramento que devem 

ser adotadas (Rossmann, 2001). 

A variância fenotípica é o resultado da ação conjunta dos efeitos genéticos com 

o ambiente. Os efeitos ambientais mascaram o mérito genético dos indivíduos, assim, 

quanto maior a proporção da variabilidade decorrente do efeito ambiental em relação à 

variabilidade total, maior esforço deverá ser despendido na seleção dos genótipos 

superiores (Borém & Miranda, 2013). 

A herdabilidade é a razão da variância genética pela variância fenotípica, ela 

mede a confiabilidade do valor fenotípico como indicador do valor reprodutivo. É um dos 

parâmetros genéticos que mais contribui para o trabalho do melhorista, auxiliando na 

predição de ganhos dos métodos de melhoramento e também de inúmeras decisões práticas 

que os melhoristas tomam (Ramalho et al., 1993). Estimativas como a herdabilidade 

possibilitam antever as possibilidades de sucesso em termos de ganhos para uma dada 
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característica. Diversos autores, com diferentes culturas observaram a possibilidade de 

obter genótipos bioforticados. 

A partir do cruzamento entre os genótipos de feijoeiro-comum Minuano e 

Diamante Negro, Jost et al. (2009) obtiveram estimativa de herdabilidade em sentido 

amplo de 76,36% e em sentido restrito de 50,60% para TFe, sendo essas estimativas 

consideradas como de alta e de média magnitude, respectivamente. Herdabilidade de 

elevada magnitude para TZn (85%) foi observada em população segregante de feijão, 

obtida a partir do cruzamento entre as cultivares Voyager e Albion, o que indica grande 

possibilidade de sucesso com a seleção (Cichy et al., 2005). Gelin et al. (2007) obtiveram 

gerações avançadas de feijão com teor de zinco superior aos genitores, também advinda do 

cruzamento das cultivares Voyager e Albion utilizados para o desenvolvimento da 

população segregante, evidenciando que segregação transgressiva pode ser observada em 

cruzamentos entre parentais contrastantes. 

Em avaliação com 100 linhagens de feijoeiro-comum do tipo carioca, preto e 

cores, quanto aos teores de proteínas e dos minerais: fósforo, potássio, cálcio, magnésio, 

cobre, manganês, zinco e ferro, foi possível observar estimativas de herdabilidade, todas 

diferentes de zero e de magnitude acima de 94%, permitindo inferir grande possibilidade 

de sucesso com a seleção das linhagens para elevada qualidade nutricional (Silva et al., 

2012a). 

Em geração precoce de feijoeiro-comum, analisando o TZn no grão, por meio 

do cruzamento das cultivares Pérola e Guapo Brilhante, foram obtidas estimativas de 

herdabilidade no sentido restrito de média magnitude (57,5%) e em sentido amplo de 

elevada magnitude (74,5%); a mesma avaliação ocorreu no cruzamento entre as cultivares 

TPS nobre e Guapo Brilhante em que foram obtidas estimativas de herdabilidade no 

sentido restrito de alta magnitude (77,8%) e no sentido amplo de média magnitude (54,3) 

(Rosa et al., 2010). 

É importante ressaltar que a herdabilidade não é um valor constante, mas uma 

propriedade de um caráter, da população e das circunstâncias de ambientes nos quais os 

indivíduos foram avaliados. Normalmente a herdabilidade é estimada a partir de uma 

análise de variância sendo possível a ocorrência de erros associados às estimativas de 

herdabilidade e outros componentes de variância genética. As estimativas dos 

componentes de variância e de herdabilidade somente se aplicam a população que lhe deu 

origem e as condições ambientais que influenciaram a população, portanto experimentos 



28 

 

com a finalidade de obtenção de estimativas de herdabilidade devem ser conduzidos em 

um ambiente semelhante aos quais as estimativas serão aplicadas (Falconer, 1987). 

 

2.6 INTERAÇÃO DE GENÓTIPOS COM AMBIENTES 

 

O valor fenotípico de um indivíduo, quando avaliado em um ambiente, é o 

resultado da ação do efeito genotípico sob influência do meio ao qual é submetido. No 

entanto, ao avaliar o mesmo individuo em vários ambientes, surge, frequentemente, um 

componente adicional que influencia o seu valor fenotípico, que é denominado interação 

entre os efeitos genotípicos e os ambientes (GxE). Essa interação quantifica o 

comportamento diferenciado dos genótipos diante das variações ambientais (Cruz & 

Carneiro, 2003). 

A interação GxE é um importante e desafiante fenômeno para melhoristas e 

agrônomos que atuam nos testes comparativos e na recomendação de cultivares. Quanto 

maior a diversidade genética entre os genótipos e entre os ambientes, de maior importância 

será a interação GxE (Chaves, 2001; Borém, 2013). Ela pode ser do tipo simples ou 

complexa, sendo que a do tipo simples é aquela proporcionada pela diferença de 

variabilidade entre genótipos nos ambientes. A do tipo complexa é proporcionada pela 

falta de correlação entre as médias de um mesmo genótipo nos diferentes ambientes, 

havendo inconsistência na superioridade de genótipos com a variação ambiental 

(Vencovsky & Barriga, 1992). 

Considerações a respeito da interação GxE são essenciais para a eficiência do 

processo de melhoramento. Isso porque a maioria dos caracteres de importância, nas 

diferentes espécies, são caracteres quantitativos. Esses caracteres apresentam distribuição 

contínua, possuem herança poligênica e sofrem grande influência das variações ambientais 

(Chaves, 2001).  

O teor de ferro (TFe) e o teor de zinco (TZn) são caracteres controlados por 

vários genes (Beebe et al., 2000; Cichy et al., 2009; Blair et al., 2009, 2010; Buratto, 2012) 

e, portanto, estudos relacionados a interação são necessários para que futuras cultivares 

biofortificadas tenham desempenho estável. Na literatura, raros são os estudos dessa 

natureza. Cichy et al. (2009) avaliando linhagens recombinantes de uma população 

segregante de feijoeiro-comum em Dárien na Colômbia em dois anos (2000 e 2005) não 

detectaram efeito significativo da interação genótipos com anos para TFe e TZn. 



29 

 

Ensaios conduzidos em Lavras (MG) durante três safras diferentes, avaliando 

dez linhagens de feijoeiro-comum com elevados TFe e TZn no grão e dez com baixos 

teores, puderam observar que os TFe e TZn são afetados pelo ambiente de cultivo (Silva et 

al., 2012b). Segundo os mesmos autores, a interação linhagens com safras ocorre, porém, a 

sua interferência na identificação dos grupos com alto e baixo teor dos nutrientes não é 

grande. Observou-se que, na média das três safras, as linhagens classificadas como de alto 

TFe e alto TZn, apresentaram quantidade de ferro 11,0% e de zinco 6,8% acima das de 

baixo teor. 

Com o objetivo de determinar a influencia do ambiente na concentração de 

ferro e zinco em genótipos de feijoeiro-comum, Nchimbi-Msolla & Tryphone, (2010), 

conduziram o mesmo experimento em dois locais da Tanzânia (Morogoro e Madiira-

Arusha) no ano de 2006 e 2007, respectivos aos locais. Os resultados mostraram que o 

efeito de ambiente atua de forma decisiva na composição de ferro e zinco, tanto nas folhas 

como nos grãos dos genótipos de feijoeiro-comum. Por outro lado não houve significância 

do componente de interação genótipos locais. 

Em avaliação com 72 genótipos de feijoeiro-comum pouco adaptados ao 

Brasil, em ambientes com e sem estresse hídrico (Porangatu-GO; Santo Antônio de Goiás-

GO; Ponta Grossa-PR), Bassinello et al. (2010), observaram significância para efeito de 

ambientes bem como para o efeito de interação. Foi observado grande potencial desses 

genótipos com altas concentrações de ferro e zinco. Também foi destacada a necessidade 

de pesquisa em outras fontes genéticas de feijão com melhores características agronômicas, 

boa qualidade do mercado e altos níveis de minerais, o que justifica a prospecção em 

linhagens elite do programa de melhoramento. 

Com o objetivo de investigar o efeito da interação entre as linhagens de 

feijoeiro-comum com a disponibilidade de água no solo e com locais/anos, no conteúdo de 

ferro e zinco no grão, foram avaliadas 53 linhagens na safra de inverno em três locais/anos 

(Santo Antônio de Goiás-GO/2007; Porangatu-GO/2006; e Porangatu-GO/2007) com 

disponibilidade ideal e com déficit hídrico. Foi detectada interação entre linhagens e 

ambientes, e entre linhagens e disponibilidade de agua no solo para ferro e zinco. 

Entretanto, algumas linhagens exibiram altos teores de ferro e zinco em ambas as 

condições (Pereira et al., 2014). 

A avaliação de 19 cultivares de feijão, em dois municípios do Estado do Rio 

Grande do Sul (RS), possibilitou a constatação de efeito significativo de interação 
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cultivares com locais para o teor de Zn (Ribeiro et al., 2008). Interação genótipos com 

locais foi verificada para o teor de ferro para 25 genótipos cultivados em três locais no 

Estado do Paraná (Araújo et al., 2003). Todos os trabalhos relatados foram conduzidos em 

poucos ambientes e poucas safras de cultivo. Como o feijoeiro é plantado em quase todo 

território brasileiro é necessária à avaliação em mais ambientes. 

O acúmulo de ferro nos grãos de feijão é afetado também pela acidez do solo, 

pois quando os grãos foram obtidos em solos ácidos (pH 6,0) apresentaram 25% a mais de 

ferro do que os grãos de solos alcalinos (pH 7,3) (Moraghan et al., 2002), além disso, em 

condições ideais de fósforo no solo o acúmulo de ferro no grão foi favorecido (Cichy et al., 

2009). Já o teor de zinco nos grãos de feijão também foi alterado pelo pH do solo, pela 

concentração de zinco (Cichy et al., 2005), e pelos níveis de fósforo no solo (Cichy et al., 

2009). 

Fatores genéticos, ambientais e da interação genótipos com ambientes afetam o 

acumulo de minerais, em grãos de feijão. Portanto, precisam ser avaliados em ambientes 

contrastantes e representativos pelo programa de melhoramento, de modo que o efeito da 

interação seja capitalizado para que as informações obtidas não estejam inflacionadas. 

Assim, a identificação de germoplasma com estabilidade para os caracteres agronômicos e 

de qualidade nutricional do feijão é de grande importância para a geração de futuras 

cultivares biofortificadas (Ribeiro, 2010). 

 

2.7 ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE FENOTÍPICA 

 

Experimentos repetidos em vários ambientes são comuns na experimentação 

agrícola, ao passo que os programas de melhoramento buscam selecionar materiais 

genéticos que se comportam bem em grande amplitude de condições ambientais. 

Genótipos com plasticidade genotípica é de difícil identificação em virtude da interação 

genótipos com ambientes, o que nesse caso, recorre-se a estudos de estabilidade e 

adaptabilidade. 

Adaptabilidade é a capacidade dos genótipos apresentarem rendimentos 

elevados e constantes em ambientes desfavoráveis, mas com habilidade de responder à 

melhoria das condições ambientais (Verma et al., 1978; Cruz & Carneiro, 2006). Para o 

termo estabilidade, mais comumente utilizado é a definição sugerida por Mariotti et al. 
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(1976), a qual define estabilidade como sendo a capacidade dos genótipos apresentarem 

comportamento previsível em relação às variações ambientais. 

Existem dezenas de metodologias de análise de adaptabilidade e estabilidade, 

destinadas à avaliação de um grupo de materiais genéticos. Segundo Cruz & Regazzi 

(2001), a escolha de um método depende dos dados experimentais, principalmente os 

relacionados com o número de ambientes disponíveis, da precisão requerida e do tipo de 

informação desejada. Uma alternativa constitui-se no emprego de gráficos que auxiliem 

nessa decisão. Um dos gráficos utilizados para a decisão quando se tem vários ambientes e 

se deseja realizar a seleção de linhagens envolvendo todos eles, é o chamado gráfico polar, 

no qual são plotados os fenótipos inerentes da variável em cada ambiente gerando gráficos 

com formato “bola cheia” ou “bola murcha” (Nunes et al., 2005). 

O formato “bola cheia” descreve uma linhagem acima da média para todos ou 

quase todos ambientes, ou seja, alta adaptabilidade e estabilidade fenotípica. O formato 

“bola murcha” remete a linhagem que se apresenta deficiente, ou seja, desempenho abaixo 

da média para algum dos ambientes ou todos. Esse método de gráficos foi proposto por 

Nunes et al. (2005). As etapas para utilização consistem basicamente na padronização das 

médias das linhagens avaliadas em experimentos conduzidos em vários ambientes por 

meio da estatística Zi. Essa será uma medida de adaptação da cultivar e o coeficiente de 

variação da estatística Zi será uma medida de estabilidade fenotípica. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ENSAIOS PRELIMINARES 

 

3.1.1 Material genético e condições experimentais 

 

Foram avaliadas 140 linhagens elite de diferentes tipos de grãos e oriundas de 

diferentes cruzamentos (Apêndices A, B e C). As linhagens foram agrupadas em ensaios 

por tipo de grão: Ensaio preliminar carioca, com 68 linhagens; Ensaio preliminar preto 

com 30 linhagens; Ensaio preliminar mulatinho com 16 linhagens; Ensaio preliminar 

carioca precoce com 14 linhagens e Ensaio preliminar roxo com 12 linhagens. 

Os ensaios conduzidos para os caracteres agronômicos foram instalados em 

diversos ambientes em 2011, separados por tipo de grão, não sendo semelhantes os 

ambientes conforme especificado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Ambientes (combinação de local/safra) nos quais foram conduzidos os ensaios, 

por tipo comercial de grão, em 2011. 
1
EP Carioca EP preto EP mulatinho EP carioca precoce EP roxinho 

Carira-SE/Seca Lambari-MG/Seca Carira-SE/Águas PG/Águas PG/Águas 

Lavras-MG/Seca PG/Águas PG/Águas PG/Seca PG/Seca 

PG
2
/Águas PG/Seca PG/Seca SAG/Inverno SAG/Inverno 

PG/Seca SAG/Inverno SAG/Inverno SAG/Seca - 

SAG
3
/Águas SAG-Seca - - - 

SAG/Inverno - - - - 
1
EP: Ensaio Preliminar; 

2
PG: Ponta Grossa-PR, 

3
SAG: Santo Antônio de Goiás-GO.  

 

Nesses experimentos foram realizadas avaliações fenotípicas para os caracteres 

agronômicos: produtividade de grãos, arquitetura de plantas, tolerância ao acamamento e 

resistência à antracnose (Colletotrichum lindemuthianum) e à macha angular 

(Phaeoisariopsis griseola). As metodologias de avaliações foram as descritas por Melo 

(2009), conforme segue abaixo. 
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- Produtividade de grãos: peso de grãos em gramas colhidos na parcela e 

transformados em kg ha
-1

, ajustados para 13% de umidade. 

- Arquitetura de plantas: avaliada em fase de maturação de colheita por meio 

de escala de notas, de um (arquitetura ereta, desejável) a nove (porte prostrado, com guias 

e inserção de muitos ramos no caule). 

 - Tolerância ao acamamento: avaliação das plantas acamadas em fase de 

maturação, considerando a escala de um (sem acamamento) a nove (acima de 75% de 

plantas acamadas na parcela). 

- Resistência às doenças: avaliação para as doenças antracnose e macha 

angular, em que a escala de notas varia de um (menos de 1% de incidência de doença na 

parcela) a nove (mais de 75% de incidência da doença na parcela). 

Os ensaios foram instalados em delineamentos em blocos completos ao acaso, 

com três repetições, parcelas de duas linhas de quatro metros e com espaçamento de 0,5 m. 

Também foram realizadas avaliações dos teores de ferro (TFe) e teores de zinco (TZn) nos 

grãos das linhagens de feijoeiro-comum, utilizando-se amostras de grãos de duas 

repetições do ensaio de Santo Antônio de Goiás/inverno.  

 

3.1.2 Determinação dos teores de ferro e zinco nos grãos 

 

As análises dos TFe e TZn foram realizadas no laboratório de análises 

agroambientais da Embrapa Arroz e Feijão. Para isso, foram coletadas cinquenta grãos em 

cada parcela, de duas repetições do experimento. Após a coleta da amostra, os grãos foram 

submetidos à lavagem rápida com água deionizada e à secagem posterior em estufa à 60ºC 

por 12 horas (até umidade de 6%). Os grãos secos foram moídos (≤200 Mesh) em moinho 

de esferas de óxido de zircônio (Retsch MM200) e recipientes em PTFE 

(Politetrafluoretileno) para evitar a contaminação de elementos metálicos, sendo a amostra 

pesada (1grama) um dia após a moagem para equilíbrio da umidade. 

As análises de micronutrientes foram feitas em triplicata por digestão ácida da 

matéria orgânica (com mistura nitro-perclórica 2:1), conforme técnica de 

espectrofotometria de absorção atômica por chama adaptada da AOAC (1997) (Association 

of Official Analytical Chemists). Foi realizada a pré-digestão da amostra com a mistura 

ácida (50ºC/30min.), seguida da digestão propriamente dita (100ºC/30 min; resfriamento a 

temperatura ambiente e nova adição de dois mL de mistura ácida e digestão à 
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170ºC/3horas). O extrato obtido foi diluído adequadamente e lido em espectrofotômetro de 

absorção atômica (Agilent/Varian modelo SpectrAA 50 B) previamente calibrado com 

curva padrão para ferro e zinco. 

Os dados médios foram expressos em base seca, com base no teor de umidade 

da amostra obtido por método gravimétrico a 105ºC até peso constante (Instituto Adolfo 

Lutz, 2005). As vidrarias e materiais utilizados na análise passaram por processo de 

lavagem especial com uma etapa de descontaminação com solução de ácido nítrico ou 

clorídrico 5% (V:V) para evitar fontes de contaminação. Posteriormente foram 

quantificados os TFe e TZn nos grãos em mg kg
-1

. 

 

3.1.3 Análise genética e estatística 

 

Para os ensaios preliminares, inicialmente foram efetuadas análises de 

variância individuais, para todos os caracteres estudados em todos os ambientes, inclusive 

os caráteres nutricionais (TFe e TZn). Nas análises de variância individuais do TFe e TZn, 

com exceção do efeito da média, todos os efeitos foram aleatórios, incluindo o efeito de 

linhagens, visto que essas linhagens nunca foram selecionadas para esses caracteres. Para 

as análises dos caracteres agronômicos o efeito de média e de linhagens foram 

considerados fixo, conforme o modelo seguinte: 

 

Yij = µ + ti + bj+ eij 

em que: 

Yij: é a observação da linhagem 𝑖 no bloco 𝑗; 

µ: é a média geral (constante inerente a todas as observações); 

ti: efeito da linhagem i, sendo (i = 1, 2,..., I); 

bj: efeito do bloco 𝑗, sendo (r = 1, 2,..., R); 

eij: erro experimental associado à 𝑖𝑗-ésima observação, assumindo como 

independente e identicamente distribuído, sob N ∩ (0, 𝜎2). 

 

Para produtividade de grãos efetuaram-se também análises de variância 

conjuntas, considerando-se o efeito de linhagens e de ambientes como fixos, pois essas 

linhagens já foram selecionadas para esse caráter, em etapas anteriores de avaliação. 
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Apenas os efeitos de bloco e do erro foram considerados aleatórios, conforme o modelo 

seguinte. 

 

Yijl : µ + bj/l + al + ti + (ta)il + eijl 

 

em que: 

Yijl: é a observação da linhagem 𝑖, na repetição 𝑗, no ambiente l; 

µ: é a média geral (constante inerente a todas as observações); 

bj/l: efeito do bloco j dentro do ambiente l, sendo (r = 1, 2,..., R); 

al: efeito do ambiente l, sendo (l = 1, 2,..., L); 

ti:  efeito da linhagem i, sendo (i = 1, 2,..., I); 

tail: efeito da interação entre o tratamento i e o ambiente l;  

eijl: é o erro experimental médio associado à 𝑖𝑗𝑙-ésima parcela, assumindo 

como independente e identicamente distribuído, sob N ∩ (0, 𝜎2). 

 

A homogeneidade das variâncias foi verificada por meio da relação 7:1 dos 

quadrados médios residuais, conforme relatado por Pimentel-Gomes (2000). Quando 

necessário foi realizado o ajuste dos graus de liberdade do erro médio e da interação de 

genótipos com ambientes, conforme o método de Cochran (1954).  

Para os demais caracteres agronômicos, as avaliações foram realizadas em 

apenas uma repetição em cada ambiente. Nesse caso a avaliação em um determinado 

ambiente foi considerada como uma repetição em uma analise individual. Os esquemas das 

análises individuais e conjuntas de variância são mostrados na Tabela 2. Para TFe e TZn 

foram estimados parâmetros genéticos e fenotípicos, como: variância genética, variância 

fenotípica, variância ambiental, coeficiente de variação genético e herdabilidade (Tabela 

3). 
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Tabela 2. Esquema das análises de variância individuais e conjuntas dos ensaios 

preliminares, com as respectivas esperanças matemáticas do quadrado médio 

E(QM). 

Análises Individuais  

Fontes de Variação QM E(QM) F 

Blocos Q1 - - 

Linhagens Q2 𝜎2
 + R𝜎2

T Q2/Q3 

Erro Q3 𝜎2
 - 

Análises Conjuntas  

Ambientes (E) Q4 - Q4/Q7 

Linhagens (L) Q5 𝜙2
 + RL 𝜙2

T Q5/Q7 

L x E Q6 𝜙 2
 + R 𝜙 2

TA Q6/Q7 

Erro Q7 𝜙 2
 - 

 

Tabela 3. Estimadores dos componentes de variância em nível de médias e dos parâmetros 

genéticos e fenotípicos. 

Estimador Legenda 
Expressão p/ as 

estimativas 

𝜎𝑔
2 Variância genética das linhagens 

(𝑄2  −  𝑄3)

𝑟
 

𝜎𝐹
2 Variância fenotípica entre médias de linhagens 

𝑄2

𝑟
 

𝜎𝑒
2 Variância ambiental 

𝑄3

𝑟
 

 

ℎ𝑟
2 Herdabilidade no sentido restrito entre médias 

(𝑄2 − 𝑄3)

𝑄2
 100 

𝐶𝑉𝑔 
Coeficiente de variação genético entre as médias das 

linhagens, sendo �̅� a média das linhagens 
√𝜎𝑔

2

�̅�
 100 

Q2: QM de linhagem; Q3: QM do erro na análise de variância individual; r é o número de repetição. 

 

Posteriormente, foi estimada a acurácia seletiva (AS), para avaliação da 

precisão dos experimentos (Resende & Duarte, 2007) de acordo com os limites de classes 

estabelecidos por Cargnelutti Filho & Storck (2009). O cálculo da acurácia seletiva (AS) 

foi realizado pela expressão: 

Fc

1
1AS   

em que: 

Fc = valor do teste F para genótipos. 
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O erro associado às estimativas de herdabilidade média das linhagens foi 

obtido por meio do seguinte estimador determinado por Vello & Vencovsky (1974): 

 

𝑆(ℎ2) = [
2

𝑛1 + 2
+

2

𝑛2 + 2
]

0,5

(100 − ℎ2) 

 

em que: 

n1 = c − 1 (grau de liberdade dos tratamentos) 

n2 = (r − 1)(c − 1) (grau de liberdade do erro) 

 

Para os TFe e TZn foi estimado o ganho esperado com a seleção (GS), 

utilizando a intensidade de seleção de 20%, por meio da expressão: 

 

𝐺𝑆(%) =
(𝐷𝑆∗ℎ2)

𝑋0
*100 

em que:  

GS (%): é ganho esperado com a seleção, em porcentagem;  

DS: diferencial de seleção, ou seja, a diferença entre a média das linhagens 

selecionadas e a média geral do experimento; 

h
2
: herdabilidade do caráter; 

X0: média inicial. 

 

Para realização das análises estatísticas e genéticas foi utilizado o aplicativo 

GENES (Cruz, 2013). 

 

3.2 ENSAIOS DE VALIDAÇÃO 

 

3.2.1 Material genético e condições experimentais 

 

A partir dos resultados obtidos nos ensaios preliminares foram selecionadas 14 

linhagens elite e três cultivares (BRS Esplendor, IAC Centauro e BRS MG Tesouro), que 

apresentaram maiores TFe e TZn, e passaram a compor o ensaio de validação. Esse ensaio 

foi utilizado para confirmar os TFe e TZn das linhagens e para avaliar o efeito da interação 
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de genótipos com ambientes. Além das linhagens, foram utilizadas cinco testemunhas com 

TFe e TZn avaliadas previamente, sendo três com altos TFe e TZn: G 6472 (grão preto), 

BRS Supremo (grão preto) e BRS Cometa (grão carioca); e duas cultivares com teores 

intermediários, Pérola (grão carioca) e BRS Agreste (grão mulatinho), totalizando 22 

genótipos. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com duas 

repetições e parcelas de uma linha de três metros. Essas parcelas foram menores que as 

usuais devido ao ensaio de validação ser utilizado exclusivamente para quantificação dos 

TFe e TZn no grão. A plantadora foi regulada para semear 15 sementes por metro, a uma 

profundidade de 0,03 metros e espaçamento de 0,45 metros entre linhas. A adubação foi 

realizada de acordo com a interpretação das análises química do solo. As análises químicas 

e físicas do solo foram realizadas na Embrapa Arroz e Feijão, no laboratório de análises 

agroambientais.  

Os ensaios de validação foram instalados em cinco ambientes, no ano de 2013: 

Ponta Grossa-PR/seca; Santo Antônio de Goiás-GO/inverno; Ponta Grossa-PR/águas; 

Santo Antônio de Goiás-GO/águas e Brasília-DF/águas. As combinações de locais e safras 

foram tratadas como diferentes ambientes. Após a colheita, foram retiradas amostras de 50 

grãos para quantificar os TFe e TZn. O procedimento utilizado foi o mesmo descrito no 

subitem (3.1.2). 

 

3.2.2 Análise genética e estatística 

 

Inicialmente foram efetuadas análises de variância individuais, para os TFe e 

TZn em todos os ambientes. O efeito de tratamentos (linhagens) foi tratado como fixo. 

 

Yij = µ + ti + bj+ eij 

em que: 

Yij: é a observação da linhagem 𝑖 no bloco 𝑗; 

µ: é a média geral (constante inerente a todas as observações); 

ti: efeito da linhagem i, sendo (i = 1, 2,..., I); 

bj: efeito do bloco 𝑗, sendo (r = 1, 2,..., R); 

eij: erro experimental associado à 𝑖𝑗-ésima observação, assumindo como 

independente e identicamente distribuído, sob N ∩ (0, 𝜎2). 
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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 (2000). Os efeitos de tratamentos, ambientes e de interação entre 

tratamentos e o ambientes foram tratados como fixos: 

 

Yijl : µ + bj/l + al + ti + (ta)il + eijl 

 

em que: 

Yijl: é a observação da linhagem 𝑖, na repetição 𝑗, no ambiente l; 

µ: é a média geral (constante inerente a todas as observações); 

bj/l: efeito do bloco j dentro do ambiente l, sendo (r = 1, 2,..., R); 

al: efeito do ambiente l, sendo (l = 1, 2,..., L); 

ti:  efeito da linhagem i, sendo (i = 1, 2,..., I); 

tail: efeito da interação entre o tratamento i e o ambiente l;  

eijl: é o erro experimental médio associado à 𝑖𝑗𝑙-ésima parcela, assumindo 

como independente e identicamente distribuído, sob N ∩ (0, 𝜎2). 

 

Os esquemas das análises individuais e conjuntas de variância são mostrados 

na Tabela 4. Foram realizadas antecipadamente as análises das pressuposições básicas da 

análise de variância, a qual todas foram atendidas. Para identificação da importância de 

cada fonte de variação da análise conjunta, foi estimada a contribuição de cada uma delas 

na variação total, tendo-se utilizado a estimativa do coeficiente de determinação (R
2
), em 

conformidade com Ramalho et al. (1998), por meio da expressão: Ri
2
 = SQi/SQt, em que: 

SQi é a soma de quadrados da fonte de variação i, e SQt é a soma de quadrados total. 

Para identificar a importância da interação complexa, foram obtidas estimativas 

da percentagem complexa da interação, segundo Cruz & Castoldi (1991), entre os pares de 

ambientes. Para verificar a precisão experimental foi estimada a acurácia seletiva (AS) 

(Resende & Duarte, 2007). Obtendo-se valor de F significativo para tratamento, procedeu-

se a comparação dos contrastes entre médias pelo teste de Scott & Knott (1974), em nível 

de 10% de probabilidade, para identificação das linhagens com maiores TFe e TZn. 
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Tabela 4. Esquema das análises de variância individuais e conjuntas, com as respectivas 

esperanças matemáticas do quadrado médio E(QM). 

Análises Individuais  

Fontes de Variação QM E(QM) F 

Blocos Q1 - - 

Linhagens Q2 𝜙 2
 + R𝜙 2

T Q2/Q3 

Erro Q3 𝜙2
 - 

Análises Conjuntas  

Ambientes (E) Q4 - Q4/Q7 

Linhagens (L) Q5 𝜙2
 + RL 𝜙2

T Q5/Q7 

L x E Q6 𝜙 2
 + R 𝜙 2

TA Q6/Q7 

Erro Q7 𝜙 2
 - 

 

Foram realizadas análises de estabilidade e adaptabilidade segundo o método 

de gráfico proposto por Nunes et al. (2005). Inicialmente, as médias das linhagens nos 

diversos ambientes foram padronizadas, por meio da expressão: 

j

jij

s

yy

.

.

ijz















 

em que: 

ijz : é o valor da variável padronizada correspondente a cultivar i no ambiente j;

ij
y


: é a média da cultivar i no ambiente j; 

.j
y


: é a média do ambiente j; 

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

dado por: 

1
s

2

.

1
.j

















 t

yy
jijt

i  

 

Em seguida, somou-se a constante 2 aos valores de 
iz obtidos, para eliminar 

valores negativos. Dessa forma, a média dos valores de ijz para uma linhagem é uma 

medida de adaptação da linhagem e o coeficiente de variação dos ijz
 
(CVi) para cada 

linhagem é uma medida da estabilidade. 
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Foram estimadas correlações conforme procedimento relatado por Vencovsky 

& Barriga (1992), sendo: a correlação de Pearson entre TFe e TZn, considerando as médias 

das linhagens, por ambiente e geral; a correlação genética entre TFe e TZn, considerando 

as médias das linhagens, por ambiente e geral; e a correlação ambiental considerando as 

médias das 22 linhagens em cada um dos cinco ambientes e a média geral das linhagens. 

 

Correlação fenotípica: 𝑟𝐹(𝑋, 𝑌) =
𝐶Ô𝑉𝐹(𝑋,𝑌)

𝜎𝐹(𝑋) . 𝜎𝐺𝐹(𝑌)
 

 

Correlação genética: 𝑟𝐺(𝑋, 𝑌) =
𝐶Ô𝑉𝐺(𝑋,𝑌)

𝜎𝐺(𝑋) . 𝜎𝐺(𝑌)
 

 

Correlação ambiental:  𝑟𝐸(𝑋, 𝑌) =
𝐶Ô𝑉𝐸(𝑋,𝑌)

𝜎𝐸(𝑋) .𝜎𝐸(𝑌)
 

 

Também foram estimadas correlações de Pearson e de Spearman entre os 

ambientes, com base no mesmo caráter, visando estudar a similaridade entre ambientes, 

conforme a metodologia de Pearson (Steel & Torrie, 1980). Esse procedimento foi 

realizado para TFe e posteriormente, para TZn, segundo a fórmula: 

  
     




22

yyxx

yyxx
r      𝜌 = 1 −

6 ∑ 𝑑𝑖
2

(n3 – n)

 

em que:  

x e y = são os valores medidos de ambas as variáveis; 

x e y = são as médias aritméticas de ambas as variáveis. 

di = diferença entre cada posto de valor correspondente de x e y; 

n = o número dos pares dos valores. 

Para avaliar a magnitude das correlações obtidas, optou-se pela classificação 

proposta por Shimakura & Ribeiro Junior (2006) com as seguintes classes: 0,0 a 0,19 – 

muito fraca; de 0,20 a 0,39 – fraca; de 0,40 a 0,69 – moderada; de 0,70 a 0,89 – forte; e de 

0,90 a 1,00 – muito forte. Na realização das análises estatísticas e genéticas foram 

utilizados os aplicativos SAS (SAS, 2008) e GENES (Cruz, 2013). Para a identificação das 

melhores linhagens, para inclusão em futuros blocos de cruzamentos visando o aumento 

dos TFe e TZn, também foram consideradas as médias dos caracteres agronômicos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ENSAIO PRELIMINAR 

 

Os resultados e discussões relacionados aos caracteres agronômicos serão 

mencionados, pontualmente, para as linhagens elite que comprovadamente tiveram 

maiores teores de ferro e zinco nos grãos (subitem 4.2.6). 

 

4.1.1 Teor de ferro (TFe) 

 

Para o TFe, entre os grupos comerciais de grão, os coeficientes de variação 

(CV) variaram de 5,6 (preto) a 13,9% (carioca precoce), valores considerados adequados, 

com boa precisão experimental. Com exceção do grupo roxinho, as estimativas de acurácia 

seletiva (AS) foram consideradas de altas (0,70≤AS<0,90) a muito altas (AS≥0,90), 

apropriadas para esse tipo de experimento, confirmando boa precisão experimental, 

condição indispensável para obtenção de estimativas fidedignas (Resende & Duarte, 2007; 

Cargnelutti Filho & Storck, 2009) (Tabelas 5 e 6). As estimativas de CV e AS foram 

similares às obtidas por Araújo et al. (2003) e Pereira et al. (2014). 

Foi detectada diferença altamente significativa entre linhagens (p≤0,01) dentro 

dos grupos carioca, preto e mulatinho, demostrando a presença de pelo menos um contraste 

diferente zero, ou seja, variabilidade genética entre as linhagens para TFe. Contrariamente, 

não foi detectada diferença significativa (p>0,05) dentro do grupo de linhagens do tipo 

carioca precoce e roxinho, devido a menor variabilidade e ao menor número de genótipos 

(Tabelas 5 e 6). 

As médias dos TFe variaram entre os grupos de linhagens, sendo o mulatinho, 

preto, roxinho, carioca e carioca precoce, os que tiveram médias mais altas, nessa 

sequência (Tabelas 5 e 6). Silva et al. (2012a) verificaram que feijões de grão preto, em 

média, apresentaram maiores teores de proteína, ferro e zinco, em relação aos feijões tipo 

carioca e de cores diversas, resultado similar ao do presente trabalho. 
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Tabela 5. Resumo das análises de variância individuais dos ensaios com linhagens elite de 

feijoeiro-comum dos tipos carioca, preto e mulatinho, para o teor de ferro no 

grão (mg kg
-1

) . 

FV 
carioca 

 
preto  mulatinho 

GL QM P-valor 
 

GL QM P-valor  GL QM P-valor 

Blocos 1 898,678 -   1 1,035 -  1 15,990 - 

Linhagens 67 95,050 0,0013   29 72,871 0,0000  15 77,309 0,0017 

Resíduo 67 45,015 -   29 11,790 -  15 15,467 - 

Total 135 - -   59 - -  31 - - 

Média - 58,74 -   - 61,14 -  - 65,93 - 

CV (%)
1
 - 11,42 -   - 5,62 -  - 5,96 - 

AS
2
 - 0,73 -   - 0,92 -  - 0,89 - 

1
CV%: coeficiente de variação;

 2
AS: acurácia seletiva. 

 

Tabela 6. Resumo das análises de variância individuais dos ensaios com linhagens elite de 

feijoeiro-comum dos tipos carioca precoce e roxinho, para o teor de ferro no 

grão (mg kg
-1

). 

FV 
carioca precoce 

 
roxinho 

GL QM P-valor 
 

GL QM P-valor 

Blocos 1 5,580 -   1 11,344 - 

Linhagens 13 135,994 0,05953   11 38,928 0,4413 

Resíduo 13 55,545 -   11 35,539 - 

Total 27 - -   23   - 

Média - 53,76 -   - 58,82 - 

CV (%)
1
 - 13,86 -   - 10,13 - 

AS
2
 - 0,77 -   - 0,30 - 

1
CV%: coeficiente de variação;

 2
AS: acurácia seletiva. 

 

Quanto aos componentes de variância, nota-se maior magnitude da variância 

genética em relação à variância ambiental para todos os grupos, ou seja, bom indicativo 

visto que valor elevado da estimativa de variância ambiental indica maior dificuldade na 

seleção (CRUZ, 2006). As estimativas de herdabilidade no sentido restrito, diferente de 

zero, foram de 52,64% (Carioca), 83,82% (preto) e 79,99% (mulatinho), o que confirma a 

possibilidade de sucesso com a seleção para TFe no grão (Tabela 7). 

Jost et al. (2009) obtiveram estimativas de herdabilidade em sentido amplo de 

76,36% e em sentido restrito de 50,60%, a partir do cruzamento entre os genitores de 

feijoeiro-comum Minuano e Diamante Negro. Buratto (2012), também utilizando 

cruzamento dirigido observou herdabilidade no sentido amplo de 58,47% a 75,57%, e no 
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sentido restrito de 45,71% a 62,04%, ambas as estimativas condizentes com a do presente 

trabalho. 

 

Tabela 7. Estimativas de variância genética (σ
2

g), variância fenotípica (σF̅
2), variância 

ambiental (σ
2

e), herdabilidade no sentido restrito (h
2
), erro associado (S(h

2
)), 

coeficiente de variação genético (CVg), índice b, ganho esperado com a seleção 

(GS%) e diferencial de seleção (DS), para o teor de ferro em grãos de feijão. 

 
σ

2
g σF̅

2 σ
2

e h
2
 S(h

2
) CVg b GS(%) DS 

carioca 25,02 47,53 22,51 52,64 11,40 8,51 1,05 9,07 10,12 

preto 30,54 36,44 5,89 83,82 5,81 9,04 2,28 11,22 8,18 

mulatinho 30,92 38,65 7,73 79,99 10,00 8,43 2,00 11,92 9,82 

 

Estimativa de herdabilidade mais alta foi constatada em linhagens do banco de 

germoplasma da UFLA (97,40%), possivelmente pela maior variabilidade, visto que foram 

utilizadas 100 linhagens, ou pela melhor precisão experimental, que são requisitos 

principais para elevar a herdabilidade (Silva et al., 2012a). Estimativas de herdabilidade 

elevadas estão associadas com maior variabilidade genética, maior acurácia seletiva 

(Cargnelutti filho et al., 2009) e maiores possibilidades de êxito na seleção de linhagens de 

feijoeiro-comum com elevados TFe no grão. 

É importante ressaltar que a herdabilidade consiste numa estimativa intrínseca 

da população em estudo, pois a sua magnitude depende da variabilidade genética do 

material, número de ambientes e de repetições, o que impossibilita comparações diretas 

válidas com outros trabalhos. No entanto, apesar dessas ressalvas, ambos os trabalhos 

obtiveram estimativas próximas e de magnitude relativamente alta, demostrando o 

potencial para o incremento desse caráter. 

O coeficiente de variação genético (CVg), que expressa em percentagem da 

média geral a quantidade de variação genética existente, foram de 8,51% (carioca), 9,04% 

(preto) e 8,43% (mulatinho), isto é, valores favoráveis à seleção (Tabela 7). A relação entre 

o coeficiente de variação genético e o coeficiente de variação experimental, chamada de 

índice (b), quantifica a proporção da variabilidade genética em relação à variabilidade 

ambiental, livre do efeito da média. Quanto maior essa relação, maiores são as 

possibilidades de selecionar indivíduos com desempenho superior. Vencovsky (1987) 

reporta que esse índice com valor em torno da unidade é adequado para experimentação 

em milho, e de fato, Resende & Duarte (2007) confirmam tal afirmação, extrapolando para 

outras culturas. 
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Para os três grupos comerciais foi verificado índice b superior a unidade, 

demostrando expressiva chance de sucesso com a seleção para o caráter TFe no grão 

(Tabela 7). O ganho esperado com a seleção, utilizando intensidade de seleção de 20%, foi 

de 9,07% (carioca), 11,22% (preto) e 11,92% (mulatinho) (Tabela 7). Esses valores foram 

semelhantes aos obtidos por Jost et al. (2009), que foi de 11,14%, com intensidade de 

seleção de 25%. 

Em outro trabalho que considerou a seleção dos 20% melhores genótipos em 

F2, o ganho esperado com a seleção para TFe, no cruzamento entre FT Nobre e IPR Gralha 

foi de 14,25% e 11,68%, nas cidades de Guarapuava e Ponta Grossa, respectivamente 

(Buratto, 2012). Para o cruzamento entre Diamante Negro e IPR Chopim, o ganho 

esperado com a seleção estimado foi de 15,48% e 12,77%, nos mesmos locais, verificou-se 

que é possível obter incremento nos TFe no grão. Sendo assim, as perspectivas para ganho 

nutricional no grão são extremamente promissoras. 

 

4.1.2 Teor de zinco (TZn) 

 

Para o caráter TZn no grão, os CV variaram de 2,7% (mulatinho) a 10,8% 

(roxinho), sendo considerados valores adequados. Com exceção do grupo roxinho, as 

estimativas de AS foram adequadas variando de moderada (carioca e carioca precoce) a 

alta (preto e mulatinho), refletindo boa precisão experimental (Tabelas 8 e 9) (Resende & 

Duarte, 2007; Cargnelutti Filho & Storck, 2009). Ambas as estimativas de CV e AS foram 

próximas as obtidas por Pereira et al. (2014). 

 

Tabela 8. Resumo das análises de variância individuais dos ensaios com linhagens elite de 

feijoeiro-comum dos tipos carioca, preto e mulatinho, para o teor de zinco no 

grão (mg kg
-1

). 

FV 
carioca 

 
preto  mulatinho 

GL QM P-valor 
 

GL QM P-valor  GL QM P-valor 

Blocos 1 12,001 - 
 

1 0,521 -  1 23,530 - 

Linhagens 67 12,737 0,0144 
 

29 18,261 0,0010  15 20,878 0,0000 

Resíduo 67 7,425 - 
 

29 5,560 -  15 0,898 - 

Total 135 - - 
 

59   -  31   - 

Média - 29,21 - 
 

  34,38 -    35,11 - 

CV (%)
1
 - 9,33 - 

 
  6,86 -    2,70 - 

AS
2
 - 0,65 -     0,83 -    0,98 - 

1
CV%: coeficiente de variação;

 2
AS: acurácia seletiva. 
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Houve diferença altamente significativa (p≤0,01) para os grupos preto e 

mulatinho, e significativo (p≤0,05) para o grupo carioca (Tabela 8). Não foi detectada 

diferença significativa para TZn (p>0,05) nos grupos carioca precoce e roxinho (Tabela 9). 

A não detecção de diferenças provavelmente se deve ao pequeno número de linhagens 

avaliadas e a menor variabilidade genética devido, como já comentado para TFe. 

 

Tabela 9. Resumo das análises de variância individuais dos ensaios com linhagens elite de 

feijoeiro-comum dos tipos carioca precoce e roxinho, para o teor de zinco no 

grão (mg kg
-1

). 

FV 
carioca precoce 

 
roxinho 

GL QM P-valor 
 

GL QM P-valor 

Blocos 1 3,089 -   1 1,450 - 

Linhagens 13 11,588 0,2380   11 9,469 0,5686 

Resíduo 13 7,734 -   11 10,534 - 

Total 27 - -   23 - - 

Média - 26,85 -   - 30,02 - 

CV (%)
1
 - 9,26 -   - 10,81 - 

AS
2
 - 0,58 -   - 0,00 - 

1
CV%: coeficiente de variação;

 2
AS: acurácia seletiva. 

 

As médias dos TZn variaram entre os grupos de linhagens, sendo o mulatinho, 

preto, roxinho, carioca e carioca precoce, os que tiveram as médias mais altas, nessa 

sequência, mesma sequência que ocorreu para TFe (Tabelas 8 e 9). Silva et al. (2012a) 

verificaram que feijões de grão preto, em média, apresentaram maiores teores de proteína, 

ferro e zinco em relação aos feijões tipo carioca e cores. 

A magnitude dos componentes de variância genética foram superiores aos 

componentes de variância ambiental para o grupo preto e mulatinho. As estimativas de 

herdabilidade no sentido restrito foram de 41,70% (carioca), 69,55% (preto) e 95,7% 

(mulatinho), o que confirma a possibilidade de sucesso com a seleção para TZn no grão 

(Tabela 10). Silva et al. (2012a) observaram herdabilidade do sentido restrito de alta 

magnitude (97,86%) para TZn, em linhagens do banco ativo de germoplasma da UFLA. 

Estudo em cruzamento dirigido entre os genitores Albion e Voyager, cultivares 

de feijão “Navy” (sementes brancas pequenas), a herdabilidade no sentido amplo e restrito 

obtidas no ano de 1999 foram de 84,00% e 82,00%, respectivamente. Já no ano de 2000 a 

herdabilidade estimada no sentido amplo foi de 84,00%. O alto valor da herdabilidade no 

sentido restrito para TZn permite concluir que a variância genética aditiva é o componente 
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em maior proporção da variância genética total, sendo a porção da variância passada de 

geração para geração, situação adequada para ganhos genéticos com possibilidades em 

gerações precoces (Cichy et al., 2005). 

 

Tabela 10. Estimativas de variância genética (σ
2

g), variância fenotípica (σF̅
2), variância 

ambiental (σ
2

e), herdabilidade média no sentido restrito (h
2
), erro associado 

(S(h
2
)), coeficiente de variação genético (CVg), índice b, ganho esperado com a 

seleção (GS%) e diferencial de seleção (DS) para o teor de zinco no grão. 

 
σ

2
g σF̅

2 σ
2

e h
2
 S(h

2
) CVg b GS(%) DS 

 

carioca 2,66 6,37 3,71 41,70 14,04 5,58 0,85 5,05 3,54 

preto 6,35 9,13 2,78 69,55 10,94 7,33 1,51 8,04 3,97 

mulatinho 9,99 10,44 0,45 95,70 2,15 9,00 4,72 12,52 4,59 

 

Rosa et al. (2010) estudaram o TZn em duas populações e as estimativas de 

herdabilidade no sentido amplo foram de 54,28% e 74,46%. Já no sentido restrito, as 

estimativas foram de 57,46% e 77,84%. No trabalho de Buratto (2012), as estimativas de 

herdabilidade no sentido amplo variaram de 45,14% a 65,68% e no sentido restrito 

variaram de 29,48% a 57,47%. As herdabilidades obtidas no presente estudo se sobrepõem 

às disponíveis em outros trabalhos, de média a alta magnitude e apontam viabilidade do 

incremento do TZn no grão. 

Os coeficientes de variação genético (CVg), foram de 5,58% (carioca), 7,33% 

(preto) e 9,00% (mulatinho), e o índice (b) variaram de 0,85 a 4,72, ou seja, foram em 

torno da unidade e até mesmo acima, para o grupo preto e mulatinho. Ambas as 

estimativas ressaltam o potencial genético das linhagens para seleção (Tabela 10).  

Buratto (2012) na estimação dos ganhos com a seleção considerou 20% dos 

indivíduos que apresentaram maiores TZn na geração F2, obteve, No cruzamento entre FT 

Nobre e IPR Gralha, o ganho com a seleção de 11,62% no ensaio em Guarapuava. No 

cruzamento entre Diamante Negro e IPR Chopim o ganho com a seleção foi de 18,96% no 

ensaio em Guarapuava e 10,52% em Ponta Grossa. 

Em estudos feitos com sementes de cultivares de feijão, foi relatado ganho com 

seleção de 37,30% para TZn (Rosa et al., 2010). No presente estudo o ganho por seleção 

utilizando uma intensidade de seleção de 20% foi de 5,05% (carioca), 8,04% (preto) e 

12,52% (mulatinho), valores um pouco inferiores aos obtidos para TFe, entretanto, 

relevante para ganhos futuros com a seleção (Tabela 10). 
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4.1.3 Identificação de linhagens com altos teores de ferro e zinco 

 

Para elucidar melhor o comportamento dessas linhagens elite referente ao 

potencial nutricional, e conhecer como elas interagem com os ambientes é preciso avalia-

las em mais ambientes. Sendo assim, foram identificadas entre as 140 linhagens avaliadas 

previamente, 22 linhagens com maiores TFe e TZn, com intuito de viabilizar a avaliação 

em mais ambientes. As Tabelas 11 e 12, 13 e 14 apresentam as médias dos TFe e TZn em 

ordem decrescente, para as linhagens dos grupos carioca, preto, mulatinho, carioca precoce 

e roxinho. 

Para as 68 linhagens elite de feijão carioca, observa-se amplitude de variação 

de 31,50 mg kg
-1

 para TFe, e de 26,50 mg kg
-1

 para TZn. Essa amplitude ressalta a 

variabilidade entre as linhagens elite de feijoeiro-comum do tipo carioca, assim como 

demonstrado anteriormente. Vale destacar a maior variabilidade para TFe, devido a maior 

amplitude de variação. Das 68 linhagens foram selecionadas quatro linhagens elite (CNFC 

15852, CNFC 15865, CNFC 15839 e CNFC 15833) para compor os ensaios de validação e 

duas cultivares (Pérola e BRS Cometa) como testemunhas (Tabela 11). 

Observando as 30 linhagens elite de feijão preto, constata-se amplitude de 

variação de 30,90 mg kg
-1

 para TFe e 12,03 mg kg
-1

 para TZn, ou seja o potencial para 

seleção que essas linhagens elite apresentam. Foram selecionadas quatro linhagens elite 

(CNFP 15701, CNFP 15676, CNFC 15839 e CNFC 15833) e a cultivar BRS Esplendor 

para compor os ensaios de validação (Tabela 12). Para as linhagens elite de feijoeiro-

comum mulatinho, apesar de serem apenas 14 linhagens, as variações também são 

relevantes. Para TFe a amplitude de variação foi de 23,74 mg kg
-1

, e para TZn  foi de 10,53 

mg kg
-1

. Foram selecionadas duas linhagens (CNFM 15632 e CNFM 15647) e duas 

cultivares IAC Centauro e BRS Agreste, utilizada como testemunha (Tabela 13). 

Considerando o grupo de linhagens carioca de ciclo precoce, a amplitude de 

variação foi de 26,35 mg kg
-1

 para TFe e para TZn foi de 8,05 mg kg
-1

 (Tabela 14), valores 

relevantes, porém não foram estatisticamente significativos (Tabelas 6 e 9), delas, foram 

selecionadas apenas duas linhagens CNFC 15703 e CNFC 15704. Para roxinho o mesmo 

ocorreu (Tabelas 6 e 9), com amplitude de variação de 13,50 mg kg
-1

 para TFe e 6,45 mg 

kg
-1

 para TZn no grão (Tabela 14). Foram selecionadas duas linhagens (CNFRx 15598 e 

CNFRx 15602) e a cultivar BRS MG Tesouro para compor os ensaios de validação. 

 



49 

 

Tabela 11. Médias dos teores de ferro e zinco em grãos das 68 linhagens de feijoeiro-

comum com grão carioca. 

Ordem Linhagens TFe TZn 
 

Ordem Linhagens TFe TZn 

1 CNFC 15852 78,30 40,70 
 

35 CNFC 15706 58,00 28,70 

2 CNFC 15865 78,05 32,40 
 

36 CNFC 15748 57,70 30,05 

3 CNFC 15839 74,30 33,85 
 

37 CNFC 15730 57,50 27,30 

4 CNFC 15833 73,80 33,25 
 

38 CNFC 15752 57,45 27,00 

5 CNFC 15705 69,70 29,30 
 

39 CNFC 15854 56,40 31,35 

6 CNFC 15822 66,30 29,60 
 

40 CNFC 15720 56,30 31,30 

7 Pérola 66,25 29,70 
 

41 IAC Alvorada 56,00 32,25 

8 CNFC 15714 66,20 24,20 
 

42 CNFC 15861 55,95 28,20 

9 CNFC 15719 65,45 32,30 
 

43 CNFC 15853 55,55 30,75 

10 CNFC 15713 65,40 29,90 
 

44 CNFC 15727 55,50 27,05 

11 CNFC 15782 65,35 27,95 
 

45 CNFC 15845 55,35 30,85 

12 CNFC 15859 65,30 31,25 
 

46 CNFC 15826 55,10 30,40 

13 CNFC 15750 65,15 32,75 
 

47 CNFC 15837 55,10 31,20 

14 BRS Estilo 64,55 29,30 
 

48 CNFC 15856 55,10 30,30 

15 CNFC 15789 63,50 27,30 
 

49 CNFC 15754 55,05 26,70 

16 CNFC 15711 62,85 30,50 
 

50 CNFC 15844 54,95 28,55 

17 CNFC 15851 62,75 29,20 
 

51 CNFC 15722 54,70 29,75 

18 CNFC 15715 62,65 30,50 
 

52 CNFC 15855 54,15 27,70 

19 CNFC 15846 62,60 28,65 
 

53 CNFC 15860 53,75 29,15 

20 CNFC 15729 62,45 28,40 
 

54 CNFC 15842 53,35 30,25 

21 CNFC 15733 62,25 31,15 
 

55 BRS Notável 53,25 27,45 

22 BRS Cometa 62,05 30,90 
 

56 CNFC 15758 52,80 27,15 

23 CNFC 15742 61,65 31,65 
 

57 CNFC 15751 52,45 29,70 

24 CNFC 15812 60,85 33,10 
 

58 CNFC 15769 52,40 26,95 

25 CNFC 15820 60,75 28,95 
 

59 CNFC 15805 52,25 28,30 

26 CNFC 15707 59,90 28,35 
 

60 CNFC 15709 51,45 27,30 

27 CNFC 15802 59,50 26,25 
 

61 CNFC 15732 50,20 27,90 

28 CNFC 15757 58,90 28,45 
 

62 CNFC 15857 49,65 27,95 

29 CNFC 15829 58,80 28,85 
 

63 CNFC 15712 49,55 27,25 

30 CNFC 15708 58,60 26,65 
 

64 CNFC 15850 49,10 28,85 

31 CNFC 15775 58,55 26,35 
 

65 CNFC 15836 48,85 26,10 

32 CNFC 15801 58,35 28,80 
 

66 CNFC 15710 48,45 26,45 

33 CNFC 15743 58,20 25,45 
 

67 CNFC 15828 47,15 25,25 

34 CNFC 15723 58,05 27,95 
 

68 CNFC 15731 46,80 27,35 
Ordenamento com relação ao teor de ferro. Sublinhados são os genótipos selecionados. 
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Tabela 12. Médias dos teores de ferro e zinco em grãos de 30 linhagens de feijoeiro-

comum preto. 

Ordem Linhagens TFe TZn 
 

Ordem Linhagens TFe TZn 

1 BRS Esplendor 82,64 37,74 
 

16 CNFP 15677 60,66 33,44 

2 CNFP 15701 71,51 40,81 
 

17 CNFP 15664 59,94 35,67 

3 BRS Valente 66,14 33,26 
 

18 CNFP 15695 59,40 34,64 

4 IPR Uirapuru 65,35 36,78 
 

19 CNFP 15697 59,28 32,29 

5 CNFP 15684 65,16 35,58 
 

20 CNFP 15692 58,53 32,04 

6 CNFP 15676 65,15 37,84 
 

21 CNFP 15658 58,42 37,07 

7 CNFP 15678 64,98 38,03 
 

22 CNFP 15667 58,20 34,32 

8 CNFP 15685 64,98 38,65 
 

23 CNFP 15669 58,03 31,96 

9 CNFP 15674 63,15 36,18 
 

24 CNFP 15673 57,42 32,51 

10 CNFP 15675 62,63 33,00 
 

25 BRS Campeiro 56,90 30,05 

11 CNFP 15681 62,46 35,64 
 

26 CNFP 15662 54,91 28,78 

12 CNFP 15670 62,04 36,96 
 

27 CNFP 15661 54,10 29,95 

13 CNFP 15672 61,99 33,52 
 

28 IPR Tiziu 53,46 28,86 

14 CNFP 15679 61,21 35,96 
 

29 CNFP 15665 53,11 32,04 

15 CNFP 15680 60,80 36,00 
 

30 CNFP 15666 51,74 31,89 

Ordenamento com relação ao teor de ferro. Sublinhados são os genótipos selecionados. 

 

Tabela 13. Médias dos teores de ferro e zinco em grãos de 16 linhagens de feijoeiro-

comum mulatinho. 

Ordem Linhagens TFe TZn 
 

Ordem Linhagens TFe TZn 

1 IAC Centauro 82,26 38,53 
 

9 CNFM 15640 64,06 35,16 

2 CNFM 15632 73,37 39,57 
 

10 CNFM 15642 63,03 34,91 

3 CNFM 15633 71,65 36,16 
 

11 CNFM 15639 62,95 37,55 

4 BRS Agreste 70,08 30,49 
 

12 CNFM 15638 62,34 34,06 

5 CNFM 15647 68,70 41,02 
 

13 CNFM 15637 60,73 33,08 

6 BRS Marfim 68,27 32,28 
 

14 CNFM 15652 59,91 31,26 

7 CNFM 15650 65,10 38,12 
 

15 CNFM 15644 59,63 31,62 

8 CNFM 15641 64,36 36,23 
 

16 CNFM 15656 58,52 31,77 

Ordenamento com relação ao teor de ferro. Sublinhados são os genótipos selecionados. 
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Tabela 14. Médias dos teores de ferro e zinco em grãos de 14 linhagens de feijoeiro-

comum do tipo carioca precoce e 12 roxinho. 

carioca precoce 
 

roxinho 

Ordem Linhagens TFe TZn 
 

Ordem Linhagens TFe TZn 

1 Pitoco 69,90 26,10 
 

1 CNFRx 15598 65,80 33,60 

2 CNFC 15629 63,35 28,35 
 

2 BRS MG Tesouro 64,85 29,25 

3 CNFC 15703 62,85 28,35 
 

3 CNFRx 15603 62,20 29,20 

4 CNFC 15704 61,40 28,45 
 

4 CNFRx 15602 62,05 33,40 

5 CNFC 15617 58,85 27,55 
 

5 CNFRx 15596 61,10 30,10 

6 BRS Cometa 55,45 29,00 
 

6 CNFRx 15614 59,05 30,60 

7 Carioca Precoce 52,45 29,20 
 

7 CNFRx 15604 57,85 31,55 

8 CNFC 15630 50,80 22,70 
 

8 CNFRx 15600 56,65 31,55 

9 CNFC 15625 48,35 22,95 
 

9 CNFRx 15593 55,65 27,50 

10 CNFC 15619 47,15 24,45 
 

10 BRS Pitanga 54,70 27,90 

11 IPR Colibrí 46,50 25,05 
 

11 CNFRx 15594 53,65 28,45 

12 CNFC 15626 46,35 30,75 
 

12 CNFRx 15595 52,30 27,15 

13 CNFC 15628 46,00 26,85 
 

- - - - 

14 CNFC 15621 43,25 26,20 
 

- - - - 

Ordenamento com relação ao teor de ferro. Sublinhados são os genótipos selecionados. 

 

4.2 ENSAIOS DE VALIDAÇÃO 

 

4.2.1 Interação de linhagens com ambientes para teores de ferro e teores de zinco 

 

Os valores de coeficientes de variação (CV) dos experimentos, para teor de 

ferro (TFe) e teor de zinco (TZn) no grão, foram baixos e variaram de 4,1 a 9,3%, 

mostrando boa precisão experimental. Essa precisão pôde ser confirmada pelas estimativas 

de acurácia seletiva (AS), considerada moderada no experimento conduzido em Santo 

Antônio de Goiás-GO/águas e de alta a muito alta (0,70≤AS) nos demais ambientes para 

TFe. Para TZn foram de alta a muito alta (0,70≤AS) para os cinco ambientes (Tabelas 15 e 

16). Esses valores são considerados adequados, conforme Resende & Duarte (2007) e 

Cargnelutti Filho & Storck (2009). As estimativas de CV e de AS foram semelhantes às 

observadas por Pereira et al. (2014), que também avaliaram o TFe e TZn no grão de 

feijoeiro-comum. 

As médias do TFe nos ensaios variaram de 58,09 mg kg
-1

 a 82,02 mg kg
-1

, com 

amplitude de 23,93 mg kg
-1

, o que representa cerca de 41% de superioridade do ambiente 

de maior média em relação ao ambiente de menor média, indicando a ocorrência de 
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variação ambiental (Tabela 15). Para TZn as médias dos ensaios variaram de 29,18 mg kg
-1

 

a 37,26 mg kg
-1

, com amplitude de 8,08 mg kg
-1

, o que representa cerca de 28% de 

superioridade em relação ao ambiente de menor média (Tabela 16). 

 

Tabela 15. Resumos das análises de variância individuais para teor de ferro no grão (mg 

kg
-1

) de 22 linhagens-elite de feijoeiro-comum avaliadas em cinco ambientes. 

Ambientes QMg QMe F
3
 P-valor Média

4
 CV

5
 AS

6
 

PG
1
/seca 24,96 5,67 4,40 0,0006 58,09 d 4,10 0,88 

SAG
2
/inverno 139,84 29,57 4,73 0,0004 58,33 d 9,32 0,89 

Brasília/águas 39,31 15,99 2,46 0,0225 62,53 c 6,39 0,77 

PG/águas 91,04 14,72 6,19 0,0001 82,02 a 4,68 0,92 

SAG/águas 53,63 32,11 1,67 0,1240 66,19 b 8,56 0,63 
1
PG: Ponta Grossa. 

2
SAG: Santo Antônio de Goiás. 

3
F: teste de F para linhagens. 

4
Médias seguidas de mesma 

letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott a 10% de probabilidade. 
5
CV: coeficiente 

de variação em porcentagem.
 6

AS: acurácia seletiva. 

 

Tabela 16. Resumos das análises de variância individuais para teor de zinco no grão (mg 

kg
-1

), de 22 linhagens-elite de feijoeiro-comum avaliadas em cinco ambientes. 

Ambientes QMg QMe F
3
 P-valor Média

4
 CV

5
 AS

6
 

PG
1
/seca 8,80 2,58 3,41 0,0035 29,18 d 5,50 0,84 

SAG
2
/inverno 15,19 4,25 3,57 0,0026 34,87 b 5,92 0,85 

Brasília/águas 17,36 7,65 2,27 0,0336 37,26 a 7,43 0,75 

PG/águas 29,20 4,67 6,25 0,0000 29,59 c 7,30 0,92 

SAG/águas 29,83 10,15 2,94 0,0085 36,91 a 8,63 0,81 
1
PG: Ponta Grossa. 

2
SAG: Santo Antônio de Goiás. 

3
F: teste de F para linhagens. 

4
Médias seguidas de mesma 

letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott a 10% de probabilidade. 
5
CV: coeficiente 

de variação em porcentagem.
 6

AS: acurácia seletiva. 

 

Essa variação média pode ser explicada observando-se os dados geográficos 

dos locais de avaliação: Santo Antônio de Goiás, Goiás (823 metros de altitude, latitude 

16º29’ e longitude 49º18’); Brasília, Distrito Federal (1.171 metros de altitude, latitude 

15°46’ e longitude 47°55’); e Ponta Grossa, Paraná (969 metros de altitude, latitude 

25°05’e longitude 50°09’). Esse contraste geográfico interfere no comportamento médio 

das linhagens. 

Além disso, foram observadas diferenças na composição química dos solos 

coletados nas áreas de condução dos experimentos, especialmente ferro e zinco (Apêndice 

D). Tanto, que foi possível discriminar as médias entre os diferentes ambientes, podendo 

destacar para TFe, a superioridade das linhagens avaliadas em Ponta Grossa/águas, 

ambiente que apresentou a segunda maior concentração de ferro no solo e o pH mais ácido 

(Apêndice D e Tabela 15). Em geral solos ácidos favorecem a absorção de ferro 

(Moraghan et al., 2002). 
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Foi possível também discriminar as médias para TZn, em que a superioridade 

das linhagens ocorreram em  Brasília/águas, ambiente onde houve a maior concentração de 

zinco no solo (Apêndice D e Tabela 16). Em ambiente controlado, o TZn nos grãos de 

feijoeiro-comum também foi alterado pela concentração de zinco no solo (Cichy et al., 

2005). Segundo Dalla Corte et al. (2003), a qualidade nutricional dos grãos de feijoeiro-

comum é determinada pelo genótipo e influenciada pelas condições ambientais, 

predominantes no decorrer do desenvolvimento da planta e dos grãos. 

Desse modo, alteração na composição química dos grãos de feijoeiro-comum 

pode ser esperada como resposta às condições edáficas (tipo de solo, pH, fertilidade, 

textura e matéria orgânica) e às variações climáticas (temperatura, precipitação, 

fotoperíodo e radiação) (Ribeiro, 2010). Com exceção de Santo Antônio de Goiás, na safra 

das águas, em todos os demais ambientes o efeito de linhagens foi significativo pelo teste 

de F (p≤0,05), mostrando a existência de variabilidade genética entre as linhagens para 

TFe no grão (Tabela 15). 

Para TZn foi detectada diferença significativa entre as linhagens (p≤0,05) em 

todos os ambientes pelo teste de F. A ocorrência de contrastes significativos entre médias 

ressalta o potencial do grupo de linhagens em gerar transgressivos para TFe e TZn 

(Tabelas 15 e 16). Essa variabilidade era esperada, dado que os caráteres nutricionais no 

grão são relativamente recentes no programa, ou seja, foram poucos trabalhados pelos 

melhoristas. 

A razão entre o maior e o menor quadrado médio do erro foi inferior a sete, 

indicando que as variâncias residuais foram homogêneas (Pimentel-Gomes, 2000). A 

análise conjunta detectou diferença genética significativa (p≤0,01) entre linhagens para 

TFe e TZn, constatando a presença de variabilidade genética (Tabelas 17 e 18). Essa 

variabilidade indica que, mesmo após a seleção das linhagens com maiores TFe e TZn nos 

ensaios preliminares, ainda existe variação entre as 22 linhagens, para esses caráteres. 

Diversos trabalhos têm apresentado resultados semelhantes, relatando a presença de 

variabilidade genética para o TFe (Barampama & Simard, 1993; Geil & Anderson, 1994; 

Beebe et al., 2000; Gelin et al., 2007; Ribeiro et al., 2008; Silva et al., 2012a; Carvalho et 

al., 2012; Pereira et al., 2014). 

Houve diferença significativa para o efeito de ambientes (p≤0,01), 

confirmando a heterogeneidade entre os cinco ambientes para TFe e TZn (Tabelas 17 e 

18). O efeito de ambientes foi tão acentuado que representou 64% da variação total para 
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TFe (Tabela 17), e 49% para TZn no grão (Tabela 18). É importante mencionar que o 

efeito de ambientes, nesse caso, é composto pelos efeitos de locais e épocas de cultivo 

(safra), compreendendo assim, inclusive variações de tipo de solo e clima, o que pode 

explicar tamanha proporção. Isso mostra que o ambiente de cultivo deve ser considerado 

na indicação de cultivares biofortificadas, para que todo o potencial genético tenha 

condições de ser expresso. 

 

Tabela 17. Resumo da análise de variância conjunta para teor de ferro no grão (mg kg
-1

), 

de 22 linhagens-elite de feijoeiro-comum, avaliado em cinco ambientes. 

Fonte de Variação GL SQ QM P-valor R
2
 

Bloco/ambiente 5 168,22 33,64 - 0,01 

Linhagens (L) 21 4014,11 191,15 0,000 0,15 

Ambientes (E) 4 17094,17 4.273,54 0,000 0,64 

L x E 84 3310,01 39,40 0,000 0,12 

Resíduo 105 2059,02 19,61 - 0,08 

Total 219 26645,54 - -   

Média - - 65,43 - - 

CV (%)
1
 - - 6,77 - - 

AS
2
 - - 0,95 - - 

1
CV%: coeficiente de variação.

 2
AS: acurácia seletiva. R

2
: razão entre a soma de quadrado do respectivo 

efeito com a soma de quadrado total. 

 

Tabela 18. Resumo da análise de variância conjunta para teor de zinco no grão (mg kg
-1

), 

de 22 linhagens de feijoeiro-comum, avaliadas em cinco ambientes. 

Fonte de Variação GL SQ QM P-valor R
2
 

Bloco/ambiente 5 136,64 27,33 - 0,02 

Linhagens (L) 21 1428,71 68,03 0,000 0,26 

Ambientes (E) 4 2709,62 677,41 0,002 0,49 

L x E 84 679,15 8,09 0,059 0,12 

Resíduo 105 615,39 5,86 - 0,11 

Total 219 5569,51 - -   

Média - - 33,56 - - 

CV (%)
1
 - - 3,70 - - 

AS
2
 - - 0,96 - - 

1
CV%: coeficiente de variação.

 2
AS: acurácia seletiva. R

2
: razão entre a soma de quadrado do respectivo 

efeito com a soma de quadrado total. 

 

Ensaios conduzidos em Lavras (Minas Gerais) durante três safras diferentes, 

em avaliação de dez linhagens de feijoeiro-comum com elevados TFe e TZn no grão, e dez 

com baixos teores foi demonstrado que os TFe e TZn são afetados pelo ambiente de 

cultivo (Silva et al., 2012b). Segundo os mesmos autores, a interação de linhagens com 
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safras ocorrem, porém, a sua interferência na identificação dos grupos com altos e baixos 

teores dos nutrientes não é grande. 

Com o objetivo de determinar a influência do ambiente nos TFe e TZn nos 

grãos e nas folhas de feijoeiro-comum, Nchimbi-Msolla & Tryphone (2010) conduziram 

experimentos em dois locais da Tanzânia, Morogoro em 2006 e Madiira-Arusha em 2007. 

Os autores observaram que o efeito de ambiente atua de forma decisiva na composição de 

ferro e zinco, tanto nas folhas como nos grãos dos genótipos de feijoeiro-comum. Por outro 

lado, não houve significância do componente de interação de genótipos com ambientes. 

No Brasil, avaliando 19 cultivares de feijoeiro-comum em dois municípios do 

Estado do Rio Grande do Sul (Santa Maria e Pelotas), Ribeiro et al. (2008) não observaram 

significância para o efeito da interação de cultivares com locais para TFe, e observaram 

significância para TZn, e ainda sugeriram avaliações em maior número de locais possíveis. 

É preciso também avaliações em diferentes safras de cultivo e em diferentes estados 

brasileiros de importância para cultura, para melhor representar os ambientes de cultivo do 

feijoeiro-comum. 

No presente estudo, a interação de linhagens com ambientes foi significativa 

para TFe (p≤0,01) e para TZn (p≤0,06), ou seja, as linhagens se comportaram de maneira 

diferente nos diferentes ambientes (Tabelas 17 e 18). É importante mencionar que nos 

cinco ambientes avaliados, foram amostradas as três safras de cultivo e três estados de 

importância para a cultura (Goiás, Distrito Federal e Paraná), ou seja, o efeito da interação 

foi mais bem capitalizado. 

A interação de linhagens com locais já foi identificada como importante em 

ensaios conduzidos em três cidades do Paraná, avaliando TFe no grão em 25 genótipos de 

feijoeiro-comum (Araújo et al., 2003).  Em estudo do efeito da interação entre as linhagens 

de feijoeiro-comum com a disponibilidade de água no solo e com ambientes, no caráter 

TFe e TZn, foram avaliadas 53 linhagens em três ambientes com disponibilidade ideal e 

com déficit hídrico (Santo Antônio de Goiás-GO/2007; Porangatu-GO/2006; e Porangatu-

GO/2007). Foram significativas as interações entre linhagens com ambientes, e entre 

linhagens com disponibilidade de água no solo para ambos os caracteres, e concluíram que 

as linhagens comportam de forma inconsistente frente aos locais/anos e a disponibilidade 

hídrica no solo (Pereira et al., 2014). 

Bassinello et al. (2010), trabalharam com 72 genótipos de feijoeiro-comum 

pouco adaptados ao Brasil, em ambientes com e sem estresse hídrico, observaram que o 
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efeito de ambientes, bem como o efeito de interação afetam o comportamento dos 

genótipos. 

A maioria dos trabalhos realizados para estudar o controle genético do TFe no 

grão tem relatado que a herança é quantitativa (Cichy et al., 2009; Blair et al., 2009, 2010), 

portanto, é esperado que também ocorra acentuada interação de genótipos com ambientes, 

que já foi relatada como importante na maioria dos trabalhos com esse caráter (Araújo et 

al., 2003; Cichy et al., 2009; Pereira et al., 2014), corroborando com o presente estudo. 

Alguns trabalhos apontam que o caráter TZn no grão tem herança monogênica 

e que o controle genético do TZn nas sementes se dá por um único alelo dominante e, 

ainda com ação gênica aditiva responsável pela maior parte da variação do zinco nas 

sementes (Singh & Westermann, 2002; Cichy et al., 2005). Outros trabalhos têm relatado 

que a herança é quantitativa (Cichy et al., 2009; Blair et al., 2009, 2010). Ao que tudo 

indica o controle genético do TFe e TZn parece ser complexo, envolvendo entre 7 e 11 loci 

(Beebe et al., 2000), nesse caso poligênico. Contudo, é possível afirmar que o controle 

genético não seja controlado por tantos genes como o caráter produtividade de grãos, 

caracterizado por apresentar baixa herdabilidade, fato oposto visto nos caracteres 

nutricionais e constatados nos ensaios preliminares. 

Fatores genéticos, ambientais e da interação de genótipos com ambientes 

afetam os TFe e TZn em grãos de feijoeiro-comum. Nesse caso, busca-se conhecer o tipo 

de reação dos genótipos frente às variações ambientais, objetivando fazer previsões mais 

seguras de seus desempenhos. Em outras palavras, é de interesse indicar genótipos que 

apresentem baixa interação com os ambientes (Vencovsky & Barriga, 1992). Logo, a 

avaliação e a identificação de linhagens elite com adaptabilidade e estabilidade para os 

caracteres de qualidade nutricional da cultura é de grande importância. Isso porque o 

feijoeiro-comum é cultivado na maioria dos estados brasileiros, em três safras por ano e 

com diferentes níveis tecnológicos.  

 

4.2.2 Identificação de linhagens com altos teores de ferro e alta adaptabilidade e 

estabilidade 

 

A adaptabilidade refere-se à capacidade potencial de genótipos para 

assimilarem vantajosamente o estímulo ambiental (Mariotti et al., 1976), ou seja, aquela 

linhagem que independente do ambiente de cultivo, na média, tem capacidade de acumular 
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ferro no grão superior as demais. A estabilidade, especialmente no sentido biológico, 

indica que a linhagem mostra um desempenho constante com a variação do ambiente, 

portanto com variância entre os ambientes menor possível (Becker, 1981). 

Para identificar as linhagens com maiores TFe, aliado a maior adaptabilidade e 

estabilidade, e portanto, mais promissoras para utilização em cruzamentos e 

desenvolvimento de cultivares, optou-se por analisar os dados médios dos cinco ensaios e a 

metodologia de Nunes et al. (2005). Foram definidos quatro grupos de genótipos, em que 

as seis primeiras linhagens se destacaram, com médias superiores as próprias testemunhas 

(BRS Supremo, G 6492 e BRS Cometa), consideradas com altos TFe (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Médias dos teores de ferro no grãos (mg kg
-1

) e parâmetros de adaptabilidade e 

estabilidade para as 22 linhagens elite de feijoeiro-comum, avaliadas em 

cinco ambientes. 

Ordem Linhagens Grupo comercial Média
1
 Zij CVi 

1 CNFP 15701 preto 71,71 a 3,18 21,83 

2 CNFRx 15602 roxinho 71,06 a 2,75 41,06 

3 CNFC 15865 carioca 70,93 a 3,16 25,39 

4 CNFM 15632 mulatinho 69,01 a 2,76 16,43 

5 CNFP 15685 preto 68,84 a 2,55 35,30 

6 CNFP 15676 preto 68,81 a 2,46 20,73 

7 CNFC 15833 carioca 68,05 b 2,56 39,53 

8 BRS Esplendor preto 67,80 b 2,42 33,89 

9 CNFP 15678 preto 67,33 b 2,29 25,14 

10 BRS Supremo preto 67,03 b 2,30 22,36 

11 CNFC15704 carioca 66,45 b 2,11 33,26 

12 G 6492 preto 66,07 b 2,14 24,09 

13 CNFC 15703 carioca 65,80 b 2,04 16,65 

14 CNFM 15647 mulatinho 65,22 b 2,06 25,28 

15 CNFRx 15598 roxinho 64,78 b 1,89 22,46 

16 BRS Agreste mulatinho 63,19 c 1,71 31,62 

17 Pérola carioca 62,80 c 1,57 39,16 

18 IAC Centauro mulatinho 60,96 c 1,18 22,92 

19 CNFC 15852 carioca 60,76 c 1,17 77,72 

20 CNFC 15839 carioca 59,11 d 0,72 105,29 

21 BRS Cometa carioca 58,49 d 0,73 59,28 

22 BRS MG Tesouro roxinho 55,35 d 0,25 225,26 

Média geral - 65,43  - - 
1Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott a 10% de 

probabilidade; Zij: valor da variável padronizada (parâmetro de adaptabilidade); CVi coeficiente de variação 

da variável padronizada para cada linhagem (parâmetro de estabilidade). 

 

Vale destacar as quatro primeiras linhagens (CNFP 15701, CNFRx 15602, 

CNFC 15865 e CNFM 15632), que além da superioridade média, apresentaram os maiores 
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índices de adaptabilidade (Zij) e representaram os quatro grupos comerciais (preto, roxinho, 

carioca e mulatinho). Essas quatro linhagens foram superiores também nos ensaios 

preliminares e confirmaram o bom desempenho. A média das quatro primeiras linhagens 

foi 7% superior à média geral e 11% superior à média da cultivar Pérola, a mais semeada 

no Brasil (Tabela 19). 

Em termos de estabilidade, as linhagens que tiveram CVi abaixo de 20 são 

consideradas com estabilidade ótima, entre 20 e 30 apresentam boa estabilidade, e acima 

de 30, estabilidade fenotípica ruim. As linhagens mais estáveis foram a CNFM 15632 e a 

CNFC 15703, com CVi inferiores a 20. A linhagem CNFRx 15602, embora com 

superioridade média para TFe e boa adaptabilidade, apresentou estabilidade ruim, 

demostrando comportamento inconstante perante os diferentes ambientes. No entanto, as 

linhagens CNFP 15701, CNFC 15865 e CNFM 15632 reuniram, além de altas médias, alta 

adaptabilidade e boa estabilidade fenotípica (Tabela 19). 

Os comportamentos dessas linhagens podem ser facilmente visualizados na 

Figura 1. Observe que essas linhagens apresentaram desempenho acima da média em 

praticamente todos ambientes, formando um círculo circunscrito do tipo “bola cheia”. Isso 

mostra que elas responderam vantajosamente ao estímulo do ambiente e com adequada 

previsibilidade no comportamento. Ao contrário disso, a cultivar Pérola teve menor 

capacidade de acumular TFe no grão do que as demais linhagens, formando um circulo 

circunscrito do tipo “bola murcha”. 

Vale ressaltar o comportamento da cultivar BRS Esplendor, na oitava posição 

para TFe no grão, com boa adaptabilidade e razoável estabilidade superando as demais 

cultivares como: BRS Supremo, BRS Agreste, Pérola, IAC Centauro, BRS Cometa e BRS 

MG Tesouro. A BRS Esplendor teve o melhor desempenho no ensaio preliminar de grãos 

do tipo preto, confirmando seu potencial no ensaio de validação. 
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Figura 1. Representação gráfica do desempenho das quatro melhores linhagens (CNFP 

15701, CNFRx 15602, CNFC 15865, CNFM 15632) e da cultivar Pérola e BRS 

Esplendor, utilizando o método gráfico (Nunes et al., 2005). A linha pontilhada 

representa a média do ambiente associado ao valor padronizado Z, nesse caso a 

constante dois, e os eixos referem-se aos cinco ambientes, 1: Ponta Grossa-

PR/Seca; 2: Santo Antônio de Goiás-GO/Inverno; 3: Brasília-DF/Águas; 4: 

Ponta Grossa-PR/Águas; 5: Santo Antônio de Goiás-GO/Águas. 
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4.2.3 Identificação de linhagens com altos teores de zinco e alta adaptabilidade e 

estabilidade 

 

Para identificar as linhagens com maiores TZn aliado a maior adaptabilidade e 

estabilidade, utilizou-se médias associadas a metodologia de Nunes et al. (2005), que 

fornece informações sobre a adaptabilidade, por meio da estatística Zi e da estabilidade, 

por meio do CVi, além da ilustração gráfica da performance das linhagens.  

Para TZn foram definidos quatro grupos pelo teste de agrupamento, em que as 

cinco primeiras linhagens se destacaram com médias superiores as próprias testemunhas 

(BRS Supremo, G 6492 e BRS Cometa) consideradas com altos TZn no grão (Tabela 20). 

A linhagem G 6492, teve bom desempenho para TZn, e já foi identificada como 

promissora para utilização em programas de melhoramento visando aumentar o TFe e TZn 

(Pereira et al., 2014). 

Vale destacar as quatro primeiras linhagens (CNFRx 15602, CNFP 15701, 

CNFC 15865 e CNFRx 15598) que, além da superioridade média, apresentaram os maiores 

índices de adaptabilidade (Zij), representando os principais grupos comerciais. Essas 

linhagens destacaram-se também nos ensaios preliminares. A média das quatro primeiras 

linhagens foi 10% superior à média geral e 20% superior à média da cultivar mais semeada 

no Brasil (Pérola) (Tabela 20). 

As linhagens mais estáveis, com CVi considerado ótimo (CVi<20), foram 

CNFP 15701, CNFC 15833, CNFC 15865 e CNFRx 15602. Contudo, as quatro primeiras 

linhagens associaram média alta com alta adaptabilidade e boa estabilidade, o que é 

desejado. 

Os comportamentos das quatro primeiras linhagens podem ser facilmente 

visualizados na Figura 2. Observa-se que essas linhagens apresentaram desempenho acima 

da média em todos ambientes, formando um círculo circunscrito do tipo “bola cheia”. Isso 

mostra que elas responderam vantajosamente ao estímulo do ambiente e com adequada 

previsibilidade no comportamento. Ao contrário disso, a cultivar Pérola teve menor 

capacidade de acumular TZn no grão do que as demais linhagens, abaixo da média, 

formando um círculo circunscrito do tipo “bola murcha”. 
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Tabela 20. Médias dos teores de zinco nos grãos (mg kg
-1

) e parâmetros de adaptabilidade 

e estabilidade das 22 linhagens elite de feijoeiro-comum avaliadas em cinco 

ambientes. 

Ordem Linhagens Grupo comercial Média
1
 Zij CVi 

1 CNFRx 15602 roxinho 37,66 a 3,29 17,79 

2 CNFP 15701 preto 37,35 a 3,27 11,66 

3 CNFC 15865 carioca 37,21 a 3,13 16,45 

4 CNFRx 15598 roxinho 36,39 a 2,88 25,74 

5 CNFP 15685 preto 36,05 a 2,64 38,33 

6 G 6492 preto 35,20 b 2,45 37,20 

7 CNFM 15632 mulatinho 34,89 b 2,45 32,58 

8 CNFP 15678 preto 34,64 b 2,39 20,66 

9 CNFC 15833 carioca 34,51 b 2,32 14,92 

10 CNFM 15647 mulatinho 34,28 b 2,36 27,26 

11 BRS Esplendor preto 34,20 b 2,29 26,59 

12 BRS Supremo preto 33,97 b 2,16 26,87 

13 CNFP 15676 preto 33,41 b 1,98 26,63 

14 BRS Cometa carioca 32,83 c 1,73 20,32 

15 CNFC 15703 carioca 32,63 c 1,73 35,63 

16 CNFC 15852 carioca 32,14 c 1,51 30,23 

17 CNFC 15839 carioca 31,95 c 1,43 24,71 

18 CNFC 15704 carioca 30,10 d 0,82 40,05 

19 BRS MG Tesouro roxinho 29,89 d 0,75 122,80 

20 Pérola carioca 29,77 d 0,86 38,90 

21 BRS Agreste mulatinho 29,76 d 0,79 74,41 

22 IAC Centauro mulatinho 29,53 d 0,75 51,98 

Média geral 33,56   -  -  
1Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott a 10% de 

probabilidade; Zij: valor da variável padronizada (parâmetro de adaptabilidade); CVi coeficiente de variação 

da variável padronizada para cada linhagem (parâmetro de estabilidade). 
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Figura 2. Representação gráfica do desempenho das quatro melhores linhagens (CNFRx 

15602, CNFP 15701, CNFC 15865, CNFRx 15598) e da cultivar Pérola e BRS 

Esplendor, utilizando o método gráfico (Nunes et al., 2005). A linha pontilhada 

representa a média do ambiente associado ao valor padronizado Z, nesse caso a 

constante dois, e os eixos referem-se aos cinco ambientes, 1: Ponta Grossa-

PR/Seca; 2: Santo Antônio de Goiás-GO/Inverno; 3: Brasília-DF/Águas; 4: 

Ponta Grossa-PR/Águas; 5: Santo Antônio de Goiás-GO/Águas. 
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4.2.4 Identificação de linhagens com altos teores de ferro e zinco simultaneamente 

 

Considerando os dois caracteres nutricionais no grão, as linhagens de feijoeiro-

comum CNFP 15701, CNFRx 15602, CNFC 15865 e CNFP 15685 foram as que 

associaram maiores TFe e TZn, simultaneamente. As Linhagens CNFP 15701 e CNFC 

15865, além da superioridade em acumular ferro e zinco no grão demonstraram ótima 

adaptabilidade e boa estabilidade fenotípica (Tabelas 19 e 20). 

Vale ressaltar também o comportamento da cultivar BRS Esplendor (Figuras 1 

e 2), décima primeira posição para TZn e oitava posição para TFe no grão, com boa 

adaptabilidade e estabilidade, superando as demais cultivares como: BRS Supremo, BRS 

Agreste, Pérola, IAC Centauro, BRS Cometa e BRS MG Tesouro (Tabelas 19 e 20). A 

BRS Esplendor é uma cultivar de feijoeiro-comum com grãos preto, indicada para 12 

Estados brasileiros, que apresenta alto potencial produtivo com arquitetura ereta, alto nível 

de tolerância ao acamamento e alta resistência à antracnose, murcha de fusarium e 

crestamento bacteriano comum (Costa et al., 2011). Com isso, apresenta-se como boa 

opção nos programas de cruzamentos visando obter cultivares biofortificadas com ferro e 

zinco no grão. 

 

4.2.5 Seleção de linhagens que associem superioridade nutricional e agronômica 

 

A grande dificuldade do melhorista, além de lidar com o fenômeno da 

interação de genótipos com ambientes, é obter e identificar uma cultivar que atenda as 

diversas demandas da cadeia produtiva, envolvendo a qualidade comercial e agronômica. 

Não bastando isso é interessante ainda obter um produto que tenha superioridade 

nutricional, especialmente quando se trata de um alimento que compõe a mesa diariamente, 

como é o caso do feijoeiro-comum, beneficiando a população como um todo. 

As linhagens elite facilitam esse processo, pois constituem um grupo seleto 

entre os produtos de um programa de melhoramento, isso pelo fato de terem sido 

submetidas a vários ciclos sucessivos de seleção durante várias gerações, para vários 

caracteres. Desse modo, é possível identificar linhagens com uma configuração adequada, 

ou seja, que aliem as diversas características de interesse. 

Para a identificação de linhagens elite com altos TFe e TZn e superiores 

agronomicamente, foram utilizados os dados de TFe e TZn obtidos nos ensaios de 
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validação, em conjunto com os dados agronômicos obtidos nos ensaios preliminares 

(Apêndices), visto que a caracterização agronômica nesses ensaios foram realizadas em 

mais ambientes e com tamanho de parcela adequado. Assim, as linhagens serão 

consideradas por tipo de grão, comparando com cultivares, e os comentários sobre os 

caracteres agronômicos somente serão realizados para as linhagens comprovadamente com 

altos TFe e TZn. 

Os resultados obtidos da caracterização agronômica para os ensaios 

preliminares carioca estão apresentados nos Apêndices (E, F, G, H e Q). Houve diferença 

significativa (p≤0,01) para produtividade de grãos, tolerância ao acamamento, reação à 

antracnose, reação à mancha angular e arquitetura de plantas. A linhagem CNFC 15865 

teve ótimo desempenho para TFe e TZn, superando as cultivares Pérola e BRS Cometa, 

tanto nos ensaios de validação (Tabelas 19 e 20) quanto nos ensaios preliminares (2° TFe e 

6° TZn) (Tabela 11). 

Para produtividade de grãos, a linhagem apresentou comportamento similar a 

cultivar BRS Cometa e inferior a cultivar Pérola, pelo teste de agrupamento. Em termos de 

tolerância ao acamamento, arquitetura e reação à antracnose, a linhagem CNFC 15865 foi 

superior a cultivar Pérola e similar a cultivar BRS Cometa (Apêndice H). Para resistência a 

mancha angular, teve o mesmo desempenho com ambas as cultivares. As linhagens CNFC 

15833 e CNFC 15703 também se destacaram devido ao comportamento nutricional 

intermediário, com superioridade em relação às cultivares, para todos os atributos 

agronômicos (Apêndice H). Os desempenhos comparativos entre as linhagens cariocas e as 

cultivares Pérola e BRS Cometa estão apresentados na Tabela 21. 

A caracterização agronômica para os ensaios preliminares preto estão 

apresentados nos Apêndices (I, J, L e M). Ocorreram diferenças significativas (p≤0,05) 

para a produtividade de grãos, tolerância ao acamamento, arquitetura de plantas e reação à 

mancha angular. A linhagem CNFP 15701, do tipo preto foi superior às demais em termos 

de TFe e TZn, tanto no ensaio de validação (Tabelas 19 e 20), como nos ensaios 

preliminares (2° para TFe, e 1° para TZn) (Tabela 12). 

Em comparação com a cultivar BRS Esplendor, também de grão preto, a CNFP 

15701 foi superior para produtividade de grãos. O desempenho dessa linhagem foi similar 

para tolerância ao acamamento, arquitetura e reação á mancha angular, segundo o teste de 

agrupamento Scott-Knott (Apêndice M). A linhagem CNFP 15676 teve desempenho 

intermediário para TFe e TZn, no entanto foi superior para todos os atributos agronômicos 
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em comparação com  as testemunhas e demais genótipos (Apêndice M). A Tabela 21 

apresenta um resumo dos desempenhos comparativos entre as linhagens do grupo preto 

com a cultivar BRS Esplendor. 

 

Tabela 21. Médias das linhagens elite, das testemunhas e cultivares para o teor de ferro 

(TFe) e teor de zinco no grão (TZn), considerando a avaliação do ensaio de 

validação. Produtividade de grãos (kg ha
-1

); acamamento (Aca), reação à 

antracnose (An), arquitetura (Arq) e reação à mancha angular (Ma), (notas: 1 a 

9), considerando o ensaio preliminar. 

Linhagens grão TFe TZn TFe
+
 TZn

+
 Prod Aca An Arq Ma 

CNFC 15865 c 70,93
a
 37,21

a
 78,05 32,40 1.933

d
 3,8

a
 2,0

a
 4,2

a
 4,0

a
 

CNFC 15833 c 68,05
b
 34,51

b
 73,80 33,25 2.357

b
 4,0

b
 3,5

a
 4,7

b
 5,0

a
 

CNFC 15703 c 65,80
b
 32,63

c
 62,85 28,35 2.337

a
 2,5

a
 1,0

a
 4,0

a
 - 

Pérola c 62,80
c
 29,77

d
 66,25 29,70 2.656

a
 4,5

b
 6,0

b
 5,0

b
 4,3

a
 

BRS Cometa c 58,49
d
 32,83

c
 62,05 30,90 1.911

d
 3,8

a
 2,5

a
 3,2

a
 4,0

a
 

CNFP 15701 p 71,71
a
 37,35

a
 71,51 40,81 2.117

c
 4,4

b
 3,5

a
 3,6

b
 6,0

b
 

CNFP 15676 p 68,84
a
 33,41

b
 65,15 37,84 2.557

a
 2,8

a
 1,0

a
 3,2

a
 1,0

a
 

BRS Esplendor p 67,80
b
 34,20

b
 82,64 37,74 1.685

c
 4,4

b
 1,0

a
 3,6

b
 5,5

b
 

BRS Supremo p 67,03
b
 33,97

b
 - - - - - - - 

G 6492 p 66,07
b
 35,20

b
 - - - - - - - 

CNFM 15632 m 69,01
a
 34,89

b
 73,37 39,57 2.857

b
 4,7

a
 2,0

a
 4,7

a
 - 

BRS Agreste m 63,19
c
 29,76

d
 70,08 30,49 2.753

b
 3,0

a
 2,0

a
 3,7

a
 - 

CNFRx 15602 r 71,06
a
 37,66

a
 62,05 33,40 2.662

a
 3,0

a
 3,5

a
 4,0

a
 - 

BRS MG Tesouro r 55,35
d
 29,89

d
 64,85 29,25 2.146

a
 3,0

a
 3,0

a
 5,0

a
 - 

Testemunhas em negrito. Sublinhados são cultivares utilizadas nos ensaios. Médias seguidas de mesma letra 

não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott a 10% de probabilidade. c: carioca; p: preto; 

m: mulatinho e r: roxinho. 
+ 

refere-se ao teor de ferro e zinco do ensaio preliminar. 

 

Representando o grupo roxinho, a linhagem CNFRx 15602 teve ótimo 

desempenho para TFe e TZn no ensaio de validação (Tabelas 19 e 20). No ensaio 

preliminar não foi detectada diferença significativa (p>0,05) para nenhum caráter 

agronômico (Apêndices L e U). Isso indica que essa linhagem tem desempenho semelhante 

ao da cultivar BRS MG Tesouro (cultivar mais recente de grão roxinho) (Tabela 21), 

indicando seu alto potencial agronômico. 

No grupo mulatinho a melhor linhagem foi a CNFM 15632, que teve ótimo 

desempenho para TFe e bom para TZn, no ensaio de validação (Tabelas 19 e 20). No 

ensaio preliminar essa linhagem apresentou ótimo desempenho (2° TFe e 2° TZn) (Tabela 

13), superando a BRS Agreste e confirmando o bom desempenho nutricional. Para os 

caracteres agronômicos, houve diferença significativa apenas para produtividade de grãos 

(p≤0,01) (Apêndices N, O e P) e a linhagem CNFM 15632 apresentou produtividade de 

grãos similar a da cultivar BRS Agreste ocupando o mesmo grupo no teste de 
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agrupamento, tanto para os demais caracteres. O desempenho comparativo pode ser 

facilmente visualizado na Tabela 21. 

De modo geral, as linhagens CNFC 15865, CNFP 15701, CNFM 15632 e 

CNFRx 15602 superaram as respectivas testemunhas em qualidade nutricional. Esse fato 

ocorreu nos ensaios preliminares e foi confirmado nos ensaios de validação. Considerando 

que o desempenho médio superior é um bom parâmetro para escolha de genitores 

(Ramalho et al., 1993), elas são indicadas como genitoras no desenvolvimento de 

cultivares, pois agregam boa composição nutricional no grão aliado aos caracteres 

agronômicos. 

No desenvolvimento de qualquer cultivar biofortificada, recomenda-se aliar 

caracteres agronômicos e nutricionais (Frota et al., 2008), e ainda adaptabilidade e 

estabilidade fenotípica (Cakmak, 2008). As linhagens CNFC 15833, CNFC 15703, CNFP 

15676 e CNFRx 15602 foram selecionadas com potencial no desenvolvimento de 

cultivares biofortificadas pois aliaram alto potencial agronômico, superioridade em 

acumular ferro e zinco no grão, ótima adaptabilidade e boa estabilidade. 

 

4.2.6 Relação entre os teores de ferro e os teores de zinco nos grãos 

 

A correlação fenotípica (rf) obtida a partir das médias gerais das linhagens, 

entre o TFe e o TZn foi significativa (0,74
**

), indicando que existe associação positiva e 

elevada entre os teores desses minerais (Tabela 22). Isso foi confirmado pelas estimativas 

em cada um dos cinco experimentos, que variaram de 0,43
*
 a 0,83

**
. A magnitude da 

correlação nos diferentes experimentos variou de intermediária a alta, indicando influência 

do ambiente também na associação dessas características. 

Esses valores são semelhantes aos encontrados em outros trabalhos (Guzmán-

Maldonado et al., 2000; Gelin et al., 2007; Cichy et al., 2009; Blair et al., 2009, 2010, 

2011), todos trabalhando com linhagens recombinantes obtidas a partir de cruzamentos 

entre um genitor com altos TFe e TZn e outro com baixos teores desses minerais. Outros 

trabalhos que utilizaram linhagens com diferentes origens genéticas mostraram ausência 

(Ribeiro et al., 2008) e presença (Welch et al., 2000; Nchimbi-Msolla & Tryphone, 2010; 

Silva et al., 2012a; Pereira et al., 2014) de relação entre os dois minerais. De modo geral, 

as estimativas dos trabalhos citados anteriormente variaram de -0,08 a 0,75**, com média 

de 0,52, considerando as 19 estimativas obtidas nesses trabalhos. 
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Tabela 22. Estimativas de correlações fenotípicas (rf), genéticas (rg) e ambientais (ra) entre 

os teores de ferro e de zinco nos grãos, baseadas nas médias de 22 linhagens 

elite de feijoeiro-comum avaliadas em cinco ambientes.  

Ambientes rf  
rg  

ra  
Ponta Grossa-PR/seca 0,46 

* 
0,46 

ns 
0,45 

+ 

Santo Antônio de Goiás-GO/inverno 0,60 
** 

0,75 
++ 

0,13 
ns 

Brasília-DF/águas 0,83 
** 

0,96 
++ 

0,66 
++ 

Ponta Grossa-PR/águas 0,43 
* 

0,54 
+ 

-0,18 
ns 

Santo Antônio de Goiás-GO/águas 0,46 
* 

0,60 
ns 

0,33 
ns 

Geral 0,74 
** 

0,81 
++ 

0,22 
++ 

**
 e 

*
 - Significativo a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste T; 

+ 
e

 ++ 
- Significativo a 5% e 1% pelo teste de 

reamostragem via bootstrapping (Cruz, 2013). 

 

Existem poucos relatos de estimativas de correlação genética entre TFe e TZn 

no grão. Estudo dessa natureza é importante visto que a seleção para uma determinada 

característica pode causar resposta em outra geneticamente relacionada. Correlação 

genética significativa entre caracteres de interesse, quando positiva, indicam nesse caso, 

selecionando para uma delas, indiretamente estará selecionando para outra, tornado o 

melhoramento mais rápido. Somente a correlação genética envolve associações de natureza 

herdável, sendo esta de real interesse em programas de melhoramento (Falconer, 1987). 

As estimativas de correlações genéticas obtidas foram semelhantes às 

correlações fenotípicas, sendo positivas e de intermediária a alta magnitude. Entretanto, 

apenas em três ambientes foi significativa a 5% de probabilidade (Tabela 22). O valor 

médio da correlação genética obtida foi de 0,81
++

, indicando intermediária associação. 

Silva et al. (2012a) encontraram correlação genética intermediária entre esses dois minerais 

(0,54
**

). Pereira et al. (2014) afirmaram que também existe relação intermediária entre os 

teores dos dois minerais (0,62
++

) e que parte dos genes que controlam esses caracteres são 

ligados e/ou pleiotrópicos. 

De acordo com Vencovsky & Barriga (1992), as causas de correlação genética 

podem ser permanentes ou transitórias. Nesse último caso a correlação genética é por falta 

de equilíbrio de ligação manifestando-se, especialmente, nas primeiras gerações de 

populações obtidas do intercruzamento de progenitores geneticamente divergentes 

(Falconer, 1964). A causa permanente dos caracteres que apresentam correlacionados 

geneticamente é a pleiotropia. Nesse sentido, a associação entre os dois caracteres indica 

que, possivelmente pode haver vias metabólicas comuns no acúmulo dos dois minerais no 

grão do feijoeiro-comum. Genes em comum controlando a acumulação de ambos os 

minerais no grão já foi verificado (Blair et al., 2010). 
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4.2.7 Identificação de ambiente para avaliação preliminar dos caracteres 

nutricionais 

 

Quando um novo caráter é inserido no programa de melhoramento e pouco se 

conhece ao seu respeito, o melhorista precisa estudá-lo em diversos aspectos, como: 

herança, associação com outros caracteres, parâmetros genéticos, existência e importância 

do efeito da interação com ambientes, entre outros. Dado que a interação de genótipos com 

ambientes foi constatada para TFe e TZn no grão, é preciso saber se a predominância desse 

efeito é simples ou complexa pois influencia na seleção. É preciso conhecer também, do 

ponto de vista prático, se apenas um ambiente é suficiente para identificar linhagens 

promissoras ou se são necessários ensaios multi-locais, visto que esses apresentam alto 

custo de execução. 

Para TFe, considerando a correlação de Pearson, todos os ambientes se 

correlacionaram positivamente (r>0,75) e significativamente (p≤0,01) com a média da 

análise conjunta. Praticamente todos os ambientes correlacionam-se entre si, com exceção 

de Santo Antônio de Goiás-GO/Inverno, que não teve associação significativa (p>0,05) 

com os ambientes de Ponta Grossa-PR, na safra das águas e na seca (Tabela 23). Essa 

ausência de associação pode ser explicada pela inconsistência do comportamento de 

algumas linhagens e por ser o único ensaio de inverno, safra que tem um contraste 

climático muito grande com as demais safras. Além disso, Ponta Grossa está localizada na 

região sul do País, com condições edafoclimáticas bem distintas, especialmente de 

composição química do solo (Apêndice D). 

 

Tabela 23. Estimativas de coeficientes de correlação de Pearson entre médias das 

linhagens (diagonal acima) e de Spearman (diagonal abaixo) nos diferentes 

ambientes e na análise conjunta, para o caráter teor de ferro no grão, em mg 

kg
-1

. 

Ambientes PG/Seca SAG/Inv BRA/Águas PG/Águas SAG/Águas Média‡ 
 

PG/Seca - 
 

0,41 
ns 

0,72 
** 

0,70 
** 

0,58 
** 

0,82 
** 

SAG/Inv 0,42 
** 

- 
 

0,53 
* 

0,33 
ns 

0,45 
* 

0,76 
** 

BRA/Águas 0,72 
** 

0,57 
** 

- 
 

0,51 
* 

0,43 
* 

0,78 
** 

PG/Águas 0,50 
** 

0,40 
* 

0,48 
** 

- 
 

0,52 
* 

0,77 
** 

SAG/Águas 0,46 
** 

0,51 
** 

0,48 
** 

0,53 
** 

- 
 

0,75 
** 

Média‡ 0,72 
** 

0,83 
** 

0,80 
** 

0,67 
** 

0,69 
** 

- 
 

‡ corresponde à média da análise conjunta. 
ns

, 
*
 e 

**
: teste T não significativo, significativo a 5% e 1%, 

respectivamente. PG/Seca - Ponta Grossa, PR/Seca; SAG/Inverno - Santo Antônio de Goiás, GO/Inverno; 

BRA/Águas – Brasília, DF/Águas; PG/Águas - Ponta Grossa, PR/Águas; SAG/Águas - Santo Antônio de 

GO/Águas. 



69 

 

As estimativas de correlação de Spearman foram significativas (p≤0,05), 

positivas, e de moderada a forte magnitude, variando de 0,40
*
 a 0,72

**
 entre os ambientes. 

A correlação média entre os diferentes pares de ambientes foi de 0,51 (Tabela 23). Isso 

indica que a interação predominante pode ser do tipo simples e que a classificação dos 

genótipos deve ser pouco alterada para TFe. Em contraste com esse resultado verificou-se 

que a parte complexa da interação representou em média 53%, entre os diferentes pares de 

ambientes pela metodologia de Cruz & Castoldi (1991), ou seja, valor muito alto o que 

pressupõem cautela na utilização dessa metodologia (Tabela 24). 

 

Tabela 24. Estimativa da porcentagem complexa da interação de linhagens com ambientes 

entre os pares de ensaios de feijoeiro-comum para teor de ferro no grão. 

Ambientes SAG/Inverno BRA/Águas PG/Águas SAG/Águas Média 

PG/Seca 41,6 46,2 30,3 51,5 42,4 

SAG/Inverno - 47,1 80,0 60,9 57,4 

BRA/Águas - - 57,0 73,1 55,8 

PG/Águas - - - 64,0 57,8 

Média geral - - - - 53,4 
PG/Seca - Ponta Grossa, PR/Seca; SAG/Inverno - Santo Antônio de Goiás, GO/Inverno; BRA/Águas – 

Brasília, DF/Águas; PG/Águas - Ponta Grossa, PR/Águas; SAG/Águas - Santo Antônio de GO/Águas. 

 

Para TFe recomenda-se que, em ensaios finais, em que o número de genótipos 

é restrito e a pressão de seleção é forte, sejam realizadas avaliações em mais ambientes. 

Por outro lado em ensaios preliminares, com pressão de seleção reduzida e com elevado 

número de genótipos pode-se utilizar Ponta Grossa-PR/seca como sítio de avalição inicial. 

Esse ambiente foi o que apresentou a maior associação com os demais ambientes.  

Esse fato pode ser verificado na Tabela 25, pois dentre as cinco melhores 

linhagens selecionadas com base na média conjunta, três coincidiram com a seleção em 

Ponta Grossa-PR/seca, demostrando que a avaliação apenas nesse ambiente selecionaria 

praticamente as mesmas que foram selecionadas com base na média dos cinco ambientes. 

Essa coincidência também aconteceu no ambiente Santo Antônio de Goiás-GO/inverno e 

Brasília-DF/águas, sendo também ambientes recomendados para avaliações preliminares 

(Tabela 25). 

Para TZn, considerando a correlação de Pearson, todos os ambientes se 

correlacionaram positivamente (r>0,79) e significativamente (p≤0,01) com a média da 

análise conjunta. Todos os ambientes correlacionam-se entre si (p≤0,05) (Tabela 26). 

 



70 

 

Tabela 25. Melhores linhagens ordenadas em cada ambiente e na média dos ambientes 

(conjunto), para o caráter teor de ferro no grão, em mg kg
-1

. 

PG/Seca SAG/Inverno BRA/Águas PG/Águas SAG/Águas Conjunto 

CNFC 15865 CNFRx 15602 CNFP 15701 BRS Esplendor CNFP 15685 CNFP 15701 

CNFP 15701 CNFP 15701 CNFC 15865 CNFC 15833 CNFC 15833 CNFRx 15602 

CNFM 15632 CNFP 15676 CNFM 15632 CNFC 15865 BRS Supremo CNFC 15865 

BRS Agreste CNFP 15685 CNFP 15678 CNFC 15704 G 6492 CNFM 15632 

CNFC 15833 CNFP 15678 CNFM 15647 CNFP 15676 CNFC 15704 CNFP 15685 

PG/Seca - Ponta Grossa, PR/Seca; SAG/Inverno - Santo Antônio de Goiás, GO/Inverno; BRA/Águas-

Brasília, DF/Águas; PG/Águas - Ponta Grossa, PR/Águas; SAG/Águas - Santo Antônio de GO/Águas. 

 

Tabela 26. Estimativas de coeficientes de correlação de Pearson entre médias das 

linhagens (diagonal acima) e de Spearman (diagonal abaixo) nos diferentes 

ambientes e na análise conjunta, para o caráter teor de zinco no grão, em mg 

kg
-1

. 

Ambientes PG/Seca SAG/Inv BRA/Águas PG/Águas SAG/Águas Média‡ 
 

PG/Seca - 
 

0,59 
** 

0,71 
** 

0,71 
** 

0,67 
** 

0,85 
** 

SAG/Inv 0,68 
** 

- 
 

0,67 
** 

0,51 
* 

0,61 
* 

0,79 
** 

BRA/Águas 0,70 
** 

0,62 
** 

- 
 

0,65 
** 

0,55 
** 

0,84 
** 

PG/Águas 0,70 
** 

0,59 
** 

0,73 
** 

- 
 

0,68 
** 

0,86 
** 

SAG/Águas 0,76 
** 

0,77 
** 

0,63 
** 

0,70 
** 

- 
 

0,86 
** 

Média‡ 0,85 
** 

0,76 
** 

0,83 
** 

0,88 
** 

0,90 
** 

- 
 

‡ corresponde à média da análise conjunta. 
*
 e 

**
: teste T significativo a 5% e 1%, respectivamente. PG/Seca - 

Ponta Grossa, PR/Seca; SAG/Inverno - Santo Antônio de Goiás, GO/Inverno; BRA/Águas – Brasília, 

DF/Águas; PG/Águas - Ponta Grossa, PR/Águas; SAG/Águas - Santo Antônio de GO/Águas. 
 

As correlações de Spearman foram significativas (p≤0,05), positivas e de 

moderada a forte magnitude entre os ambientes, magnitude um pouco maior do que para 

TFe. As estimativas variaram de 0,59
*
 a 0,77

**
 (Tabela 26). A média das correlações 

obtidas entre os pares de ambientes foi de 0,69, indicando a predominância da interação do 

tipo simples. Para TZn é possível afirmar que a interação do tipo simples é ainda mais 

predominante e que a classificação dos genótipos deve ser pouco alterada. Verificou-se que 

a parte complexa da interação representou em média 53% (Tabela 27). 

É importante mencionar que o estimador proposto por Cruz & Castoldi (1991), 

aparentemente, superestima a parte complexa da interação, como pode ser observado para 

TFe e TZn, contrariando os resultados obtidos pelas estimativas de correlação de 

Spearman. Diversos trabalhos, com diversos caracteres, têm encontrado resultados 

semelhantes, com percentuais elevados da parte complexa da interação, mesmo com 

estimativas de correlação de Spearman elevadas. 
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Tabela 27. Estimativa da porcentagem complexa da interação de linhagens com ambientes 

entre os pares de ensaios de feijoeiro-comum para teor de zinco no grão. 

Ambientes SAG/Inverno BRA/Águas PG/Águas SAG/Águas Média 

PG/Seca 62,0 50,4 34,7 37,1 46,0 

SAG/Inverno - 57,5 63,1 51,9 58,6 

BRA/Águas - - 53,6 63,0 56,1 

PG/Águas - - - 57,5 52,2 

Média geral - - - - 53,3 
PG/Seca - Ponta Grossa, PR/Seca; SAG/Inverno - Santo Antônio de Goiás, GO/Inverno; BRA/Águas -

Brasília, DF/Águas; PG/Águas - Ponta Grossa, PR/Águas; SAG/Águas - Santo Antônio de GO/Águas. 

 

Em avaliações de famílias segregantes de feijoeiro, Carmo et al., 2007 

avaliaram “Stay green” (senescência tardia do caule e folhas em relação às vagens, caráter 

controlado por poucos genes) observaram alta significância da interação e constataram que 

95% é de natureza complexa. Pereira et al. (2010) avaliaram ensaios de feijoeiro-comum 

em vários locais e considerando-se os locais dois a dois, em cada safra, 94% dos pares 

mostraram alta percentagem da interação atribuída à parte complexa. Mendonça et al. 

(2007) trabalharam com soja, nos Estados do Paraná e Santa Catarina e encontraram 92% 

dos pares com predominância de interação complexa, com milho, nos mesmos estados, 

encontraram 87% dos pares de ambientes (Garbuglio et al., 2007). 

Como todos os ambientes tiveram forte correlação (Pearson e Spearman) com a 

média, pode-se utilizar qualquer um para seleção visando aumento do TZn no grão. Entre 

os cinco, Ponta Grossa-PR/seca foi o que apresentou a maior associação com os demais 

ambientes, o mesmo que aconteceu para TFe. Esse fato pode ser verificado na Tabela 28, 

pois dentre as cinco melhores linhagens selecionadas com base na média conjunta, quatro 

coincidiram, em mesma ordem, com a seleção em Ponta Grossa-PR/seca demostrando que 

a avaliação apenas nesse ambiente selecionaria praticamente as mesmas que foram 

selecionadas com base na média dos cinco ambientes. 

 

Tabela 28. Melhores linhagens ordenadas em cada ambiente e na média dos ambientes 

(conjunto), para o caráter teor de zinco no grão, em mg kg
-1

. 

PG/Seca SAG/Inverno BRA/Águas PG/Águas SAG/Águas Conjunto 

CNFRx 15602 CNFP 15701 CNFP 15701 CNFC 15865 CNFP 15685 CNFRx 15602 

CNFP 15701 CNFP 15685 CNFP 15678 CNFRx 15602 CNFRx 15598 CNFP 15701 

CNFC 15865 CNFC 15865 CNFM 15632 G 6492 CNFRx 15602 CNFC 15865 

CNFRx 15598 BRS Supremo CNFC 15865 CNFRx 15598 CNFM 15632 CNFRx 15598 

CNFM 15647 CNFRx 15602 G 6492 CNFP 15701 CNFP 15701 CNFP 15685 

PG/Seca - Ponta Grossa, PR/Seca; SAG/Inverno - Santo Antônio de Goiás, GO/Inverno; BRA/Águas-

Brasília, DF/Águas; PG/Águas - Ponta Grossa, PR/Águas; SAG/Águas - Santo Antônio de GO/Águas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

i) Houve variabilidade genética para teor de ferro e teor de zinco entre linhagens elite 

de feijoeiro-comum do tipo carioca, mulatinho e preto; 

ii) A condição para seleção de linhagens elite com maior teor de ferro e zinco no grão 

é favorável, pois foi observada alta herdabilidade e expressivos ganhos com a 

seleção; 

iii) Existe interação de linhagens com ambientes, e a parte simples da interação é 

predominante, para os teores de ferro e teores de zinco em feijoeiro-comum; 

iv) As linhagens CNFP 15701 e CNFC 15865, além da superioridade em acumular 

ferro e zinco no grão demonstraram ótima adaptabilidade e boa estabilidade 

fenotípica; 

v) As linhagens CNFP 15701, CNFC 15865, CNFM 15632 e CNFRx 15602 são 

indicadas como genitoras no desenvolvimento de cultivares, pois agregaram boa 

composição nutricional no grão; 

vi) As linhagens CNFC 15833, CNFC 15703, CNFP 15676 e CNFRx 15602 foram 

selecionadas como candidatas no desenvolvimento de cultivares biofortificadas, 

pois aliaram caracteres agronômicos e nutricionais; 

vii) Há associação genética positiva e de magnitude intermediária entre o teor de ferro e 

teor de zinco no grão de feijoeiro-comum; 

viii) Na indicação de cultivar biofortificada o ambiente de cultivo deve ser considerado, 

visto que esse influencia fortemente na expressão do potencial genético; 

ix) O ambiente Ponta Grossa-PR na safra da seca, foi o que melhor representou os 

cinco ambientes avaliados tanto para teor de ferro como para teor de zinco, 

indicado como o melhor sítio de avaliação. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A. Identificação das 68 linhagens utilizadas nos ensaios preliminares, com 

grão do tipo comercial carioca. 

EP Carioca 

1 CNFC 15705 24 CNFC 15748 47 CNFC 15839 

2 CNFC 15706 25 CNFC 15750 48 CNFC 15842 

3 CNFC 15707 26 CNFC 15751 49 CNFC 15844 

4 CNFC 15708 27 CNFC 15752 50 CNFC 15845 

5 CNFC 15709 28 CNFC 15754 51 CNFC 15846 

6 CNFC 15710 29 CNFC 15757 52 CNFC 15850 

7 CNFC 15711 30 CNFC 15758 53 CNFC 15851 

8 CNFC 15712 31 CNFC 15769 54 CNFC 15852 

9 CNFC 15713 32 CNFC 15775 55 CNFC 15853 

10 CNFC 15714 33 CNFC 15782 56 CNFC 15854 

11 CNFC 15715 34 CNFC 15789 57 CNFC 15855 

12 CNFC 15719 35 CNFC 15801 58 CNFC 15856 

13 CNFC 15720 36 CNFC 15802 59 CNFC 15857 

14 CNFC 15722 37 CNFC 15805 60 CNFC 15859 

15 CNFC 15723 38 CNFC 15812 61 CNFC 15860 

16 CNFC 15727 39 CNFC 15820 62 CNFC 15861 

17 CNFC 15729 40 CNFC 15822 63 CNFC 15865 

18 CNFC 15730 41 CNFC 15826 64 BRS Cometa 

19 CNFC 15731 42 CNFC 15828 65 BRS Estilo 

20 CNFC 15732 43 CNFC 15829 66 BRS Notável 

21 CNFC 15733 44 CNFC 15833 67 IAC Alvorada 

22 CNFC 15742 45 CNFC 15836 68 Pérola 

23 CNFC 15743 46 CNFC 15837 
 

- 
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Apêndice B. Identificação das 30 linhagens utilizadas nos ensaios preliminares, com 

grãos do tipo comercial preto.  

EP preto 

1 CNFP 15658 11 CNFP 15673 21 CNFP 15685 

2 CNFP 15661 12 CNFP 15674 22 CNFP 15692 

3 CNFP 15662 13 CNFP 15675 23 CNFP 15695 

4 CNFP 15664 14 CNFP 15676 24 CNFP 15701 

5 CNFP 15665 15 CNFP 15677 25 CNFP 15697 

6 CNFP 15666 16 CNFP 15678 26 BRS Valente 

7 CNFP 15667 17 CNFP 15679 27 BRS Esplendor 

8 CNFP 15669 18 CNFP 15680 28 IPR Uirapuru 

9 CNFP 15670 19 CNFP 15681 29 BRS Campeiro 

10 CNFP 15672 20 CNFP 15684 30 IPR Tiziu 

 

Apêndice C. Identificação das linhagens utilizadas nos ensaios preliminares, por cada 

tipo de grão. 

 
EP mulatinho 

 
EP carioca precoce EP roxinho 

1 CNFM 15632 1 CNFC(P) 15617 1 CNFRx 15593 

2 CNFM 15633 2 CNFC (P) 15619 2 CNFRx 15594 

3 CNFM 15637 3 CNFC(P) 15621 3 CNFRx 15595 

4 CNFM 15638 4 CNFC(P) 15625 4 CNFRx 15596 

5 CNFM 15639 5 CNFC(P) 15626 5 CNFRx 15598 

6 CNFM 15640 6 CNFC(P) 15628 6 CNFRx 15600 

7 CNFM 15641 7 CNFC(P) 15629 7 CNFRx 15602 

8 CNFM 15642 8 CNFC(P) 15630 8 CNFRx 15603 

9 CNFM 15644 9 CNFC(P) 15703 9 CNFRx 15604 

10 CNFM 15647 10 CNFC(P) 15704 10 CNFRx 15614 

11 CNFM 15650 11 BRS Cometa 11 BRS Pitanga 

12 CNFM 15652 12 IPR Colibrí 12 BRS MG Tesouro 

13 CNFM 15656 13 Carioca Precoce - - 

14 BRS Marfim 14 Pitoco - - 

15 BRS Agreste - - - - 

16 IAC Centauro - - - - 



8
4

 

 

 

     
 

Apêndice D. Análises de solo para os cinco ambientes onde foram conduzidos os ensaios de validação. 

Ambiente 
pH Ca Mg Al H+Al P K Cu Zn Fe Mn M.O. 

em H2O mmolc/dm³ mg/dm³ g/kg 

1 Ponta Grossa-PR/Seca 5,7 20 12 1 73 25,70 187 1,5 2,1 34,0 20 36,30 

2 Santo Antônio de Goiás-GO/Inverno 6,2 21 19 0 30 28,70 203 2,6 4,7 22,0 41 35,70 

3 Brasília-DF/Águas 5,6 61 12 0 59 20,28 56 0,7 13,8 48,0 11 62,31 

4 Ponta Grossa-PR/Águas 5,3 19 8 2 63 8,38 172 2,3 0,5 43,8 18 40,15 

5 Santo Antônio de Goiás-GO/Águas 6,3 20 19 0 21 11,47 172 0,9 4,2 27,0 20 41,44 
M.O. Matéria orgânica. 
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Apêndice E. Resumo das análises de variância individuais para produtividade de grãos 

(kg ha
-1

) dos seis ensaios preliminares de feijoeiro-comum com 68 

linhagens do grupo carioca, em 2011. 

Local Época QMg QMe F P-valor Média CV
2
 AS

3
 

Ponta Grossa-PR Seca 291845 91638 3,18 0,0000 2472 12,25 0,83 

Carira-SE Águas 477026 171771 2,78 0,0000 2741 15,12 0,80 

SAG-GO
1
 Inverno 713620 267651 2,67 0,0000 2797 18,50 0,79 

Lavras-MG Seca 384147 97492 3,94 0,0000 1514 20,63 0,86 

SAG-GO
1
 Seca 109361 66095 1,65 0,0071 1507 17,06 0,63 

Ponta Grossa-PR Águas 518336 234232 2,21 0,0001 2930 16,52 0,74 
1
Santo Antônio de Goiás-GO; 

2
CV%: coeficiente de variação; 

3
As: acurácia seletiva; F: teste F para 

linhagens. QMg: Quadrado médio de genótipos, QMe: Quadrado médio do erro. 

 

Apêndice F. Resumos das análises de variância individuais para tolerância ao 

acamamento e reação à antracnose, dos ensaios preliminares de feijoeiro-

comum com 68 linhagens do grupo carioca. 

FV 
Acamamento 

 
Reação à Antracnose 

GL QM P-valor 
 

GL QM P-valor 

Blocos 5 11,9338 - 
 

1 31,0662 - 

Linhagens 67 3,2211 0,0000 
 

67 6,0723 0,0000 

Resíduo 335 1,1448 - 
 

67 2,2751 - 

Total 407 - - 
 

135 - - 

Média - 3,76 -   - 3,14 - 

CV (%)
1
 - 28,48 -   - 48,04 - 

AS
2
 - 0,80 -   - 0,79 - 

1
CV%: coeficiente de variação; 

2
As: acurácia seletiva. 

 

Apêndice G. Resumos das análises de variância individuais para arquitetura de plantas 

e reação à mancha-angular, dos ensaios preliminares de feijoeiro-comum 

com 68 linhagens do grupo carioca. 

FV 
Arquitetura 

 
Reação à Mancha-angular 

GL QM P-valor 
 

GL QM P-valor 

Blocos 5 50,9377 - 
 

3 362,6814 - 

Linhagens 67 2,3800 0,0000 
 

67 1,7518 0,0012 

Resíduo 335 0,6870 - 
 

201 0,9873 - 

Total 407 - - 
 

271 - - 

Média - 4,04 -   - 4,73 - 

CV (%)
1
 - 20,51 -   - 21,02 - 

AS
2
 - 0,84 -   - 0,66 - 

1
CV%: coeficiente de variação; 

2
AS: acurácia seletiva 
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Apêndice H. Médias de Produtividade de grãos (kg ha
-1

); tolerância ao acamamento 

(Aca), reação à antracnose (An), arquitetura (Arq) e reação à mancha 

angular (Ma), (notas: 1 a 9), para linhagens elite de feijão carioca obtidas 

no ensaio preliminar carioca.  

Linhagens Prod 
 

Aca 
 

An  Arq 
 

Ma 
 

CNFC 15775 2.792 a 3,67 a 2,00 a 3,83 a 4,5 a 

BRS Estilo 2.671 a 3,67 a 1,00 a 4,17 a 4,8 a 

Pérola 2.656 a 4,50 b 6,00 b 5,00 b 4,3 a 

CNFC 15713 2.655 a 3,00 a 1,00 a 3,50 a 4,8 a 

CNFC 15757 2.652 a 4,67 b 2,00 a 4,83 b 5,0 a 

CNFC 15769 2.630 a 4,67 b 1,00 a 5,67 b 5,3 b 

CNFC 15820 2.615 a 3,83 a 7,00 b 4,67 b 5,3 b 

CNFC 15861 2.607 a 3,83 a 1,00 a 3,50 a 4,8 a 

BRS Notável 2.583 a 3,33 a 1,50 a 3,67 a 4,3 a 

CNFC 15722 2.581 a 4,67 b 4,50 b 5,00 b 4,8 a 

CNFC 15836 2.574 a 4,00 b 4,00 b 3,83 a 4,0 a 

CNFC 15705 2.549 a 3,17 a 1,00 a 4,17 a 4,5 a 

CNFC 15826 2.522 b 5,17 b 6,50 b 4,50 b 5,5 b 

CNFC 15839 2.515 b 2,83 a 5,50 b 3,17 a 6,3 b 

CNFC 15837 2.474 b 4,00 b 2,50 a 4,17 a 4,5 a 

CNFC 15731 2.470 b 4,50 b 4,50 b 3,67 a 4,8 a 

CNFC 15729 2.465 b 4,67 b 4,50 b 5,00 b 4,5 a 

CNFC 15850 2.454 b 2,83 a 3,50 a 3,50 a 4,8 a 

CNFC 15844 2.448 b 3,00 a 2,00 a 3,33 a 5,0 a 

CNFC 15828 2.447 b 4,33 b 3,00 a 5,00 b 4,0 a 

CNFC 15853 2.445 b 4,00 b 3,00 a 4,17 a 4,0 a 

CNFC 15712 2.433 b 3,33 a 2,50 a 3,83 a 5,0 a 

CNFC 15723 2.421 b 2,67 a 4,50 b 3,33 a 5,0 a 

CNFC 15802 2.414 b 3,33 a 1,50 a 4,67 b 6,3 b 

CNFC 15711 2.409 b 2,83 a 2,00 a 3,83 a 4,5 a 

CNFC 15714 2.408 b 2,67 a 4,50 b 3,17 a 4,5 a 

CNFC 15859 2.390 b 2,83 a 1,50 a 3,83 a 4,5 a 

CNFC 15743 2.380 b 3,50 a 5,00 b 3,17 a 4,8 a 

CNFC 15782 2.371 b 4,17 b 5,50 b 4,67 b 5,0 a 

IAC Alvorada 2.366 b 5,00 b 2,00 a 4,67 b 5,5 b 

CNFC 15833 2.357 b 4,00 b 3,50 a 4,67 b 5,0 a 

CNFC 15801 2.348 b 2,83 a 1,00 a 3,33 a 6,5 b 

CNFC 15727 2.340 b 5,50 b 3,50 a 5,00 b 4,8 a 

CNFC 15709 2.316 c 3,33 a 5,00 b 3,50 a 5,3 b 

CNFC 15829 2.309 c 4,67 b 6,00 b 5,17 b 3,8 a 

CNFC 15856 2.305 c 3,33 a 1,00 a 3,83 a 4,3 a 

CNFC 15842 2.303 c 3,17 a 1,50 a 3,50 a 4,0 a 

CNFC 15805 2.295 c 5,17 b 3,00 a 4,00 a 4,8 a 

CNFC 15812 2.289 c 4,83 b 3,00 a 5,00 b 5,8 b 
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CNFC 15758 2.289 c 3,67 a 5,50 b 3,83 a 4,8 a 

CNFC 15851 2.285 c 3,33 a 1,50 a 4,00 a 4,0 a 

CNFC 15742 2.282 c 4,00 b 3,00 a 4,00 a 5,0 a 

CNFC 15754 2.276 c 3,17 a 2,00 a 4,00 a 5,0 a 

CNFC 15730 2.275 c 4,00 b 1,00 a 4,17 a 4,5 a 

CNFC 15719 2.263 c 4,83 b 4,50 b 4,67 b 4,8 a 

CNFC 15733 2.260 c 4,83 b 1,00 a 4,00 a 4,8 a 

CNFC 15708 2.235 c 3,17 a 4,00 b 3,50 a 5,3 b 

CNFC 15857 2.235 c 4,33 b 2,50 a 4,67 b 4,0 a 

CNFC 15752 2.221 c 4,17 b 3,00 a 3,83 a 4,8 a 

CNFC 15854 2.188 c 2,50 a 1,50 a 3,33 a 3,5 a 

CNFC 15846 2.182 c 3,00 a 3,00 a 3,00 a 4,8 a 

CNFC 15850 2.181 c 3,67 a 6,00 b 4,00 a 4,0 a 

CNFC 15822 2.174 c 3,67 a 6,00 b 4,83 b 6,5 b 

CNFC 15789 2.162 c 3,17 a 3,00 a 3,33 a 6,3 b 

CNFC 15852 2.139 d 3,67 a 4,50 b 3,50 a 3,5 a 

CNFC 15732 2.128 d 4,83 b 2,50 a 5,33 b 4,5 a 

CNFC 15751 2.112 d 2,50 a 6,00 b 3,67 a 4,3 a 

CNFC 15845 2.105 d 3,67 a 1,00 a 3,50 a 4,0 a 

CNFC 15707 2.074 d 3,17 a 7,00 b 3,33 a 5,0 a 

CNFC 15706 2.071 d 3,33 a 3,00 a 4,00 a 5,0 a 

CNFC 15750 2.060 d 3,33 a 2,50 a 4,33 b 4,8 a 

CNFC 15715 2.060 d 4,17 b 3,00 a 3,67 a 4,5 a 

CNFC 15860 2.039 d 4,00 b 1,50 a 3,67 a 3,8 a 

CNFC 15710 2.000 d 3,00 a 4,00 b 3,83 a 4,3 a 

CNFC 15720 1.958 d 3,33 a 2,00 a 3,50 a 5,0 a 

CNFC 15865 1.933 d 3,83 a 2,00 a 4,17 a 4,0 a 

BRS Cometa 1.911 d 3,83 a 2,50 a 3,17 a 4,0 a 

CNFC 15748 1.876 d 3,83 a 1,00 a 4,50 b 5,0 a 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott 

a 10% de probabilidade. 
1
sigla CNFC significa: coleção nuclear de feijão carioca. 

 

Apêndice I. Resumos das análises de variância individuais para produtividade de grãos 

(kg ha
-1

) dos cinco ensaios preliminares de feijoeiro-comum com 30 

linhagens do grupo preto. 

Local Época 2011 QMg QMe F P-valor Média CV
2
 AS

3
 

SAG-GO
1
 Inverno 648293 194824 3,33 0,0000 2539 17,39 0,84 

Ponta Grossa-PR Seca 208036 115245 1,81 0,0281 2510 13,52 0,67 

Lambari-MG Seca 333207 175364 1,90 0,0190 2066 20,27 0,69 

Ponta Grossa-PR Águas 690095 261768 2,64 0,0008 3411 15,00 0,79 

SAG-GO
1
 Seca 206216 61911 3,33 0,0000 1612 15,44 0,84 

1
Santo Antônio de Goiás-GO; 

2
CV%: coeficiente de variação; 

3
As: acurácia seletiva; F: teste F para 

linhagens. QMg: Quadrado médio de genótipos, QMe: Quadrado médio do erro. 

 



88 

 

 

Apêndice J. Resumos das análises de variância individuais para acamamento, reação à 

Mancha angular e arquitetura dos ensaios preliminares de feijoeiro-comum 

com 30 linhagens do grupo preto. 

FV 

Acamamento 
 

Mancha-angular 
 

Arquitetura 

GL QM 
P-

valor  
GL QM 

P-

valor  
GL QM 

P-

valor 

Blocos 4 1,416 - 
 

1 0,8167 - 
 

4 15,9267 - 

Linhagens 29 2,906 0,0000 
 

29 4,0121 0,0007 
 

29 1,1025 0,0012 

Resíduo 116 0,754 - 
 

29 1,1615 - 
 

116 0,4887 - 

Total 149 - - 
 

59 - - 
 

149 - - 

Média - 3,10 -   - 5,05 - 
 

- 3,41 - 

CV (%)
1
 - 28,02 -   - 21,34 - 

 
- 20,48 - 

AS
2
 - 0,86 -   - 0,84 - 

 
- 0,75 - 

1
CV%: coeficiente de variação; 

2
As: acurácia seletiva. 

 

Apêndice L. Resumo das análises de variância conjuntas para a produtividade de grãos 

(kg ha
-1

) em linhagens de feijoeiro-comum com grãos mulatinho, preto e 

roxinho, nas diferentes épocas de semeadura, em 2011. 

FV 
Mulatinho 

 
Preto 

 
Roxinho 

GL QM 
 

GL QM 
 

GL QM 
 

Bloco/ambiente 8 464426 
 

10 109558 
 

6 1212350 
 

Linhagens (L) 15 348463 
* 

29 830997 
** 

11 600960 
ns 

Ambientes (E) 3 8085433 
** 

4 40086100 
** 

2 7484175 
* 

L x E 45 349311 
** 

116 313713 
** 

22 589061 
ns 

Resíduo 120 186426 
 

290 161822 
 

66 398231 
 

Média - 2.934 
 

- 2.427 
 

- 2.462 
 

AS - 0,68 
 

- 0,90 
 

- 0,58 
 

CV (%) - 14,71   - 16,57   - 25,64   
1
CV%: coeficiente de variação;

 2
AS: acurácia seletiva;  

ns
, 

*
 e 

**
: teste F não significativo, significativo a 

5% e 1%, respectivamente. 
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Apêndice M. Média de produtividade de grãos em (kg ha
-1

); acamamento (Aca), 

arquitetura (Arq) e reação à mancha angular (Ma) (notas: 1 a 9), para 

linhagens elite de feijão preto. 

Linhagens Prod 
 

Aca 
 

Arq 
 

 Ma   

IPR Tiziu 2.898 a 3,8 b 3,4 a  5,0 b  
1
CNFP 15670 2.745 a 3,0 a 3,6 b  2,0 b  

CNFP 15695 2.693 a 3,2 a 3,2 a  1,0 b  

CNFP 15662 2.654 a 2,0 a 3,0 a  1,0 a  

CNFP 15666 2.626 a 2,8 a 2,8 a  1,0 a  

CNFP 15665 2.613 a 2,6 a 2,8 a  1,0 a  

CNFP 15684 2.606 a 2,0 a 3,2 a  1,5 b  

CNFP 15661 2.567 a 2,6 a 3,0 a  5,5 b  

CNFP 15669 2.566 a 3,8 b 3,4 a  1,0 a  

CNFP 15676 2.557 a 2,8 a 3,2 a  1,0 a  

BRS Valente 2.556 a 3,2 a 3,6 b  1,5 b  

BRS Campeiro 2.551 a 3,6 b 4,0 b  4,0 b  

CNFP 15692 2.490 b 2,0 a 3,8 b  1,0 b  

CNFP 15681 2.462 b 2,2 a 3,2 a  2,0 b  

CNFP 15697 2.440 b 3,2 a 3,8 b  1,5 b  

CNFP 15672 2.419 b 2,8 a 3,2 a  1,0 a  

CNFP 15678 2.414 b 2,4 a 2,8 a  1,0 a  

CNFP 15664 2.397 b 4,6 b 4,4 b  2,5 b  

CNFP 15685 2.388 b 2,4 a 3,2 a  1,5 b  

IPR Uirapuru 2.384 b 4,0 b 3,4 a  1,5 b  

CNFP 15680 2.381 b 2,4 a 3,0 a  1,5 b  

CNFP 15658 2.372 b 4,0 b 4,6 b  5,0 b  

CNFP 15677 2.287 c 2,8 a 3,0 a  3,5 b  

CNFP 15673 2.238 c 3,6 b 4,0 b  2,5 b  

CNFP 15674 2.225 c 3,6 b 3,6 b  1,0 a  

CNFP 15679 2.211 c 3,6 b 4,0 b  3,5 b  

CNFP 15667 2.166 c 2,2 a 2,8 a  5,0 b  

CNFP 15675 2.118 c 3,0 a 3,2 a  1,5 b  

CNFP 15701 2.117 c 4,4 b 3,6 b  3,5 b  

BRS Esplendor 1.685 d 4,4 b 3,6 b  1,0 b  

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott 

a 10% de probabilidade. Sigla 
1
CNFP significa: coleção nuclear de feijão preto respectivamente. 
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Apêndice N. Resumos das análises de variância individuais para produtividade de grãos 

(kg ha
-1

) dos quatro ensaios preliminares de feijoeiro-comum com 16 

linhagens do grupo mulatinho. 

Local Época 2011 QMg QMe F P-valor Média CV
2
 AS

3
 

Ponta Grossa-PR Seca 335011 173281 1,93 0,0607 2543 16,37 0,69 

Ponta Grossa-PR Águas 281220 214027 1,31 0,2625 3480 13,29 0,49 

SAG-GO
1
 Inverno 465887 212734 2,19 0,0385 3003 15,36 0,74 

Carira-SE Águas 314277 145663 2,16 0,0413 2711 14,08 0,73 
1
Santo Antônio de Goiás-GO; 

2
CV%: coeficiente de variação; 

3
As: acurácia seletiva; F: teste F para 

linhagens. QMg: Quadrado médio de genótipos, QMe: Quadrado médio do erro. 

 

Apêndice O. Resumos das análises de variância individuais para acamamento e 

arquitetura de plantas, em feijoeiro-comum com 16 linhagens do grupo 

mulatinho. 

FV 
Acamamento 

 
Arquitetura 

GL QM P-valor 
 

GL QM P-valor 

Blocos 2 10,5833 - 
 

2 2,6458 - 

Linhagens 15 0,9111 0,3259 
 

15 0,5764 0,3032 

Resíduo 30 0,7611 - 
 

30 0,4681 - 

Total 47 - - 
 

47 - - 

Média - 4,08 -   - 4,52 - 

CV (%)
1
 - 21,37 -   - 15,13 - 

AS
2
 - 0,41 -   - 0,43 - 

1
CV%: coeficiente de variação; 

2
As: acurácia seletiva. 

 

Apêndice P. Médias de Produtividade de grãos (kg ha
-1

), de linhagens elite de feijão de 

grãos tipo mulatinho. 

Ordem Linhagens Média 
 

Ordem Linhagens Média  

1 
1
CNFM 15642 3.301 a 9 CNFM 15637 2.911 b 

2 CNFM 15639 3.245 a 10 CNFM 15644 2.886 b 

3 CNFM 15641 3.144 a 11 CNFM 15632 2.857 b 

4 CNFM 15640 3.011 b 12 CNFM 15656 2.855 b 

5 CNFM 15633 2.973 b 13 IAC Centauro 2.771 b 

6 CNFM 15638 2.939 b 14 CNFM 15647 2.757 b 

7 BRS Marfim 2.916 b 15 BRS Agreste 2.753 b 

8 CNFM 15652 2.914 b 16 CNFM 15650 2.719 b 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott 

a 10% de probabilidade. 
1
sigla CNFM significa: coleção nuclear de feijão mulatinho. 
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Apêndice Q. Resumo da análise de variância conjunta quanto à produtividade de grãos 

(kg ha
-1

) em linhagens de feijoeiro-comum carioca e carioca precoce, nas 

diferentes épocas de semeadura, em 2011. 

FV 
Carioca Carioca Precoce 

GL QM 
 

GL QM 
 

Bloco/ambiente 12 866685 
 

8 327750   

Linhagens (L) 67 768133 
** 

13 495372 
** 

Ambientes (E) 5 86112765 
** 

3 22022618 
** 

L x E 335 345240 
** 

31 386982 
** 

Resíduo 804 154813   75 190367   

Média - 2.327 
 

- 2.246 
 

CV
1
 (%) - 16,91   - 19,43   

AS
2
 - 0,89  - 0,78  

1
CV%: coeficiente de variação;

 2
AS: acurácia seletiva;  

ns
, 

*
 e 

**
: teste F não significativo, significativo a 

5% e 1%, respectivamente. 

 

Apêndice R. Resumos das análises de variância individuais para produtividade de grãos 

(kg ha
-1

) dos quatro ensaios preliminares de feijoeiro-comum com 14 

linhagens do grupo carioca precoce. 

Local Época 2011 QMg QMe F P-valor Média CV
2
 AS

3
 

SAG-GO
1
 Seca 50604 36283 1,39 0,2271 1218 15,64 0,53 

Ponta Grossa-PR Seca 352295 103274 3,41 0,0037 2325 13,82 0,84 

Ponta Grossa-PR Águas 466797 268360 1,74 0,1113 2894 17,90 0,65 

SAG-GO
1
 Inverno 548479 141217 3,88 0,0016 2545 14,76 0,86 

1
Santo Antônio de Goiás-GO; 

2
CV%: coeficiente de variação; 

3
As: acurácia seletiva; F: teste F para 

linhagens. QMg: Quadrado médio de genótipos, QMe: Quadrado médio do erro. 

 

Apêndice S. Resumos das análises de variância individuais para acamamento, reação à 

antracnose e arquitetura de plantas, dos ensaios preliminares de feijoeiro-

comum com 14 linhagens do grupo carioca precoce. 

FV 
Acamamento 

 
Reação à Antracnose Arquitetura 

GL QM P-valor  QM P-valor 
 

 QM P-valor 

Blocos 1 8,0357 -  2,8929 - 
 

 36,5714 - 

Linhagens 13 2,0467 0,0146  0,6731 0,0614 
 

 6,7253 0,0636 

Resíduo 13 0,5742 -  0,2775 - 
 

 2,8022 - 

Total 27 - -  - - 
 

 - - 

Média - 4,18 -  4,75 -    3,36  - 

CV (%)
1
 - 18,13 -  11,09 -    49,86  - 

AS
2
 - 0,85 -  0,77 -    0,76 - 

1
CV%: coeficiente de variação; 

2
As: acurácia seletiva. 
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Apêndice T. Médias de Produtividade de grãos (kg ha
-1

); acamamento (Aca), reação à 

antracnose (An) e arquitetura (Arq) (notas: 1 a 9), para linhagens elite de 

feijão carioca de ciclo precoce. 

Linhagens Prod 
 

Aca 
 

An  Arq 
 

Pitoco 2.546 a 5,0 b 4,5 a 6,0 a 
1
CNFC 15704 2.522 a 2,5 a 1,0 a 4,0 a 

CNFC 15630 2.513 a 5,0 b 4,0 a 5,0 a 

CNFC 15619 2.409 a 4,0 a 4,5 a 5,0 a 

CNFC 15628 2.341 a 4,5 b 3,0 a 4,5 a 

CNFC 15703 2.337 a 2,5 a 1,0 a 4,0 a 

CNFC 15625 2.203 b 5,0 b 3,0 a 5,0 a 

IPR Colibrí 2.196 b 5,0 b 5,5 a 5,5 a 

CNFC 15621 2.187 b 3,5 a 3,0 a 4,5 a 

BRS Cometa 2.122 b 3,5 a 2,0 a 4,5 a 

CNFC 15617 2.109 b 3,5 a 1,0 a 4,0 a 

Carioca Precoce 2.065 b 6,0 b 7,5 a 5,0 a 

CNFC 15629 1.962 b 4,5 b 3,5 a 5,0 a 

CNFC 15626 1.930 b 4,0 a 3,5 a 4,5 a 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott Knott 

a 10% de probabilidade. 
 

Apêndice U. Resumos das análises de variância individuais para produtividade de grãos 

(kg ha
-1

) dos seis ensaios preliminares de feijoeiro-comum com 12 

linhagens do grupo roxinho. 

Local Época 2011 QMg QMe F P-valor Média CV
2
 AS

3
 

Ponta Grossa-PR Seca 1225800 417901 2,93 0,0152 1994 32,43 0,81 

Ponta Grossa-PR Águas 233373 290389 0,80 0,6361 2904 18,55 0,00 

SAG-GO
1
 Inverno 319911 486402 0,66 0,7614 2487 28,05 0,00 

1
Santo Antônio de Goiás-GO; 

2
CV%: coeficiente de variação; 

3
As: acurácia seletiva; F: teste F para 

linhagens. QMg: Quadrado médio de genótipos, QMe: Quadrado médio do erro. 


