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RESUMO GERAL 
 

PONTES JÚNIOR, V. A. Potencial genético e estabilidade de famílias de feijoeiro-

comum obtidas por diferentes métodos de melhoramento. 2012. 120 f. Dissertação 

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

de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012.
1
 

 

O feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) tem forte relevância na alimentação 

diária do brasileiro, sendo o Brasil o maior produtor e consumidor mundial. Conhecer o 

efeito da interação de genótipos com ambientes, o potencial genético e a variabilidade 

genética, tanto para o teor de fibra bruta quanto para produtividade de grãos, relacionados a 

diferentes métodos de condução de populações segregantes em feijoeiro-comum é de 

fundamental importância, pois essas informações podem ser fator decisivo para aumentar 

as chances de sucesso dos programas de melhoramento. Além disso, a comparação dos 

métodos de melhoramento com relação a capacidade de geração de famílias mais estáveis, 

torna possível a identificação de estratégias de melhoramento mais eficientes no 

desenvolvimento de cultivares com desempenho previsível e menos propícias à redução de 

produtividade e qualidade nutricional ocasionadas por variações ambientais. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar e comparar o potencial genético, a estabilidade e a adaptabilidade 

fenotípica de famílias de feijoeiro-comum com grãos carioca para o teor de fibra bruta e 

produtividade de grãos, obtidas por três métodos de melhoramento. As famílias foram 

obtidas a partir do cruzamento entre os genitores CNFC 7812 e CNFC 7829 realizado pelo 

programa de melhoramento de feijoeiro-comum da Embrapa. Essas famílias foram 

conduzidas por três métodos de melhoramento: da população – bulk, bulk dentro de 

famílias F2 e SSD – Descendente de uma única semente – até a geração F7. Posteriormente, 

foram selecionadas 15 famílias F8 em cada método, considerando-se as famílias que mais 

interagiram com o ambiente para os caracteres produtividade e teor de fibra bruta e, 

também, as famílias superiores e inferiores para estes dois caracteres. As 15 famílias 

selecionadas de cada método, duas testemunhas (BRS Estilo e Pérola) e os dois genitores 

totalizaram 49 tratamentos. A metodologia utilizada para determinar o conteúdo de fibra 

bruta foi a digestão ácido-base, utilizando o determinador de fibra da Tecnal
®
, modelo TE-

149. O delineamento empregado foi o látice simples 7x7, com duas repetições para o teor 

de fibra e três repetições para produtividade de grãos, parcelas de duas linhas de quatro 

metros, espaçamento de 0,5 metros entre linhas e 15 sementes por metro. Os ensaios foram 

avaliados em onze ambientes para o teor de fibra e dez ambientes para produtividade de 

grãos. Os ambientes foram: Anápolis-GO (águas 2009 e inverno 2010), Ponta Grossa-PR 

(águas 2009, seca 2010 e águas 2010), Lavras-MG (seca 2010), Petrolina-PE (águas 2010), 

Sete Lagoas-MG (seca 2010) e Santo Antônio de Goiás (seca 2010, inverno 2010 e águas 

2010). Foi realizada a análise conjunta de variância em que estimou-se os parâmetros 

genéticos relacionados com as famílias e suas interações com ambientes para cada método 

nos dois caracteres. As análise de adaptabilidade e de estabilidade foram realizadas, 

utilizando as metodologias de Annicchiarico, Cruz et al. e AMMI. Os métodos de 

condução de populações segregantes que geraram famílias com menor interação com 

ambientes para o caráter teor de fibra bruta e famílias com maior potencial genético e mais 

estáveis de feijoeiro-comum do grupo carioca foram os métodos bulk e bulk dentro de 
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famílias F2. Para a produtividade de grãos, os métodos de condução de populações 

segregantes que geraram famílias com menor interação com ambientes para o caráter e 

famílias com maior potencial genético e mais estáveis foram os métodos SSD e bulk. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., populações segregantes, estabilidade fenotípica, 

adaptabilidade, interação de genótipos com ambientes. 



 

GENERAL ABSTRACT 
 

PONTES JÚNIOR, V. A. Genetic potential and stability of families of common bean 

obtained by different breeding methods. 2012. 120 f. Dissertation (Master’s Degree in 

Genetics and Plant Breeding)–Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012.
2
 

 

The common bean (Phaseolus vulgaris L.) has strong relevance in the daily 

diet of the Brazilian, and Brazil is the world's largest producer and consumer. Know the 

effect of the genotypes environments interaction, the potential and  genetic variability for 

the raw fiber content as well as for grain yield, related to different methods for advancing 

segregating populations of common bean is important because that information can be a 

deciding factor to increase the chances of successful breeding programs. Furthermore, 

comparison of the breeding methods regarding the ability families generation of more 

stable, makes it possible to identify more efficient strategies in breeding cultivars 

development with predictable performance and less propitious to reduced productivity and 

nutritional quality caused by variations environments. The aim of this study was to 

evaluate and compare the genetic potential, the phenotypic stability and adaptability of 

families of common bean with carioca grains for the raw fiber content and grain yield 

obtained by three breeding methods. The families were obtained from crosses among the 

genitors CFNC 7812 and CFNC 7829 realized by the Common Bean Breeding Program at 

Embrapa. These families were conducted by three breeding methods, bulk, bulk within 

families F2 and SSD – Single seed descent – until F7 generation. Posteriorly, we selected 

15 families F8 in each method, considering that most families interacted with the 

environment for of the characters yield and raw fiber content and also the families above 

and below for these two characters. The 15 families selected of each method, two controls 

(BRS Estilo and Perola) and the two genitors totaled 49 treatments. The methodology used 

to determine raw fiber content was the acid-base digestion, using the fiber determinator 

Tecnal
®
 model TE-149. The design employed was simple 7x7 lattice with two replications 

for the content of fiber and three replicates for grains yield, plots of two rows of four 

meters, 0.5 m spacing between rows and 15 seeds/meter. The trials were evaluated in 

eleven environments for the raw fiber content and ten environments for the grain yield. 

The environments were: Anapolis-GO (wet season 2009 and winter season 2010), Ponta 

Grossa-PR (wet season 2009, dry season 2010 and wet season 2010), Lavras-MG (dry 

season 2010), Petrolina-PE (wet season 2010), Sete Lagoas-MG (dry season 2010) and 

Santo Antonio de Goias (dry season 2010, winter season 2010 and wet season 2010). We 

performed a joint analysis of variance in that was estimated genetic parameters related to 

families and their interactions with environments for each method in the two characters. 

Stability and adaptability analysis were realized using the methodologies of Annicchiarico, 

Cruz et al. and AMMI. The methods for advancing segregating populations that generate 

families with less interaction with environments to the character raw fiber content and 

families with higher genetic potential and most stable of common bean group carioca were 

the methods bulk and bulk within families F2. For grains yield, the methods for advancing 

segregating populations that generate families with less interaction with environments to 
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the yield and families with higher genetic potential and more stable were methods SSD and 

bulk. 

 

Key words: Phaseolus vulgaris L., segregating populations, phenotypic stability, 

adaptability, genotypes environments interaction. 

  



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O feijoeiro-comum (P. vulgaris L.) destaca-se no Brasil por sua importância 

econômica e, sobretudo social, pois está presente na dieta diária da maioria dos brasileiros, 

especialmente, nos de baixa renda, sendo a principal fonte de proteínas, minerais, 

vitaminas e fibras (Bassinello, 2005). A qualidade nutricional vem despertando grande 

interesse no mercado de feijão e o desenvolvimento de cultivares para suprir a demanda 

deste mercado representa a possibilidade de agregar valor ao produto e estimular os 

agricultores a aumentarem os investimentos na cultura. 

O conhecimento da variabilidade genética para o teor de fibra bruta em 

genótipos de feijoeiro-comum é muito importante, haja vista que as informações 

disponíveis sobre esse tema são escassas (Londero et al., 2008). Assim, a discriminação 

genotípica permite identificar e selecionar genótipos para esse caráter. 

O sucesso de programas de melhoramento depende da exploração eficiente da 

variabilidade genética gerada pelas populações segregantes. A manutenção da 

variabilidade genética ao longo das gerações depende dos métodos de melhoramento 

utilizados. Em feijoeiro-comum visam, principalmente, a produtividade de grãos (Raposo, 

1999). Isso porque as diferenças de produtividade de grãos entre as linhagens elites e as 

cultivares recomendadas estão cada vez mais difíceis de serem detectadas. A exigência por 

cultivares que agreguem, além da produtividade, outros caracteres, de certa forma, conduz 

ao estreitamento da base genética dificultando a obtenção de ganhos significativos para 

produtividade de grãos. 

O feijoeiro-comum é cultivado em três safras, a das águas, a da seca e a de 

inverno, possuindo ampla adaptação edafoclimática, o que permite seu cultivo em quase 

todos os Estados da Federação e durante todo ano em algumas regiões. Além disso, a 

cultura é utilizada por diversas categorias de agricultores, desde os que praticam 

agricultura de subsistência, com escasso ou sem nenhum uso de tecnologia, até os 

empresários agrícolas, com a utilização de alta tecnologia. Como as condições de cultivo 

são bastante diversificadas, a interação de genótipos com ambientes (GxA) é bem 



 

acentuada e considerada uma dificuldade para os programas de melhoramento (Ramalho et 

al., 1998, 2002; Carbonell et al., 2004; Oliveira et al., 2006; Melo et al., 2007; Pereira et 

al., 2009a, 2010; Torga, 2011). 

Em relação ao estudo da interação GxA em populações segregantes, ainda 

existem poucos trabalhados na maioria das culturas, principalmente em feijoeiro-comum. 

Ademais, estudos da interação GxA para o teor de fibra bruta em feijão são poucos e 

incipientes. Londero et al. (2006) afirmaram que o teor de fibra alimentar em feijão é 

altamente influenciado pelo ambiente. 

Os estudos da interação GxA são importantes para o melhoramento, mas, não 

proporcionam informações pormenorizadas sobre o comportamento de cada genótipo as 

variações ambientais. A complementação destes estudos com as análises de adaptabilidade 

e de estabilidade torna possível a identificação de cultivares de comportamento previsível e 

responsivas às variações ambientais, seja em condições amplas ou específicas. Para isso 

existem várias metodologias, cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. Detalhes 

sobre elas podem ser encontrados em Lin et al. (1986). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar e comparar a estabilidade e 

adaptabilidade fenotípica de famílias de feijoeiro-comum, com grãos carioca para o teor de 

fibra bruta e produtividade de grãos, obtidas por três métodos de condução de populações 

segregantes (População - bulk, bulk dentro de famílias F2 e descendente de uma única 

semente - SSD), utilizando as metodologias de Annicchiarico (1992), Cruz et al. (1989) e 

AMMI. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A CULTURA DO FEIJOEIRO-COMUM 

 

O Brasil se destaca como o maior produtor e consumidor mundial de feijoeiro-

comum (P. vulgaris L.), com um consumo per capita de 16,5 kg/habitante/ano (Brasil, 

2012). Esse grão, além da sua importância na dieta, da maioria dos brasileiros, é um dos 

produtos agrícolas de maior importância econômico-social. A partir da década de 1980, 

essa espécie vem adquirindo um novo status, isto é, aos poucos está deixando de ser uma 

cultura de subsistência para se transformar em uma atividade de alta tecnologia (Vieira et 

al., 2005). 

O feijoeiro-comum é cultivado em todos os Estados da Federação. Os 

principais Estados produtores são: Paraná, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Bahia e São Paulo, 

que juntos respondem por 63,0% do total produzido no país (IBGE, 2011). Considerando 

somente a espécie P. vulgaris L., em 2010, foram produzidas 2,73 milhões de toneladas de 

feijoeiro-comum no Brasil, considerando as três safras do produto, em uma área de 2,12 

milhões de hectares, alcançando uma produtividade de 1.285 kg ha
-1

 (Feijão, 2012). Essa 

produtividade é considerada baixa para a cultura, haja vista, que o potencial produtivo das 

cultivares de tipo de grãos carioca que estão no mercado, em média, é de 4.027 kg ha
-1

 

(Embrapa, 2012). 

A produção apresenta certa sazonalidade que se traduz em três épocas de 

semeadura, não muito bem definidas, que são: a das águas, a da seca e a de inverno. A 

semeadura das águas, que ocorre normalmente de outubro a dezembro, com colheita de 

janeiro a março, é praticado principalmente por pequenos agricultores. A semeadura da 

seca, que ocorre de janeiro a março, com colheita de abril a maio, e se caracteriza pela 

escassez de chuva. Por último, a de inverno, semeada de abril a junho, com colheita de 

julho a setembro. Essa semeadura é realizada somente por grandes produtores, que utiliza 

alta tecnologia, uma vez que a irrigação é obrigatória, pois não ocorrem chuvas em 

quantidade suficiente. 



 

Entre os diversos tipos de grãos de feijoeiro-comum, merecem destaque os 

grãos do tipo carioca, que são os preferidos pela maioria dos consumidores, representando 

70% do mercado consumidor brasileiro, e os grãos do tipo preto que são o segundo tipo 

mais consumido no Brasil (Del Peloso & Melo, 2005). 

Devido à relevância da cultura, programas de melhoramento do feijoeiro-

comum têm sido conduzidos no Brasil por algumas instituições de pesquisa, que vêm 

conseguindo abastecer o mercado, que é bastante exigente, com as novas cultivares. Essas 

cultivares associam características desejáveis como resistência a pragas, melhor arquitetura 

de planta, maior potencial produtivo e maior qualidade nutricional do grão, as quais vem 

despertando grande interesse no mercado de feijão (Carneiro, 2002). 

 

2.2 ASPECTOS NUTRICIONAIS DO FEIJÃO 

 

Os grãos de feijão é constituído de 3% a 6% de fibra bruta (Antunes et al., 

1995; Ribeiro et al., 2005), 20% a 25% de proteínas, 1% a 20% de fibras alimentares, 60% 

a 65% de carboidratos, 1% a 3% de lipídios, de minerais como cálcio, ferro, cobre, zinco, 

fósforo, potássio e magnésio, e também de vitaminas, especialmente do complexo B, tais 

como: riboflavina, niacina e folacina (Geil & Anderson, 1994). O que lhe confere alto 

valor nutritivo, além de baixo conteúdo de gordura, de sódio e ausência de colesterol 

(Hosfield, 1991; Morrow, 1991). 

Dentre estes componentes destacam-se as fibras, que pode ser definida como 

sendo o componente estrutural das plantas, ou seja, basicamente a parede celular. Sua 

classificação está vinculada ao método analítico empregado na sua determinação. A 

determinação de fibra bruta envolve o uso de ácidos e bases fortes para isolá-la. A extração 

ácida remove amidos, açúcares e parte da pectina e hemicelulose dos alimentos. A extração 

básica retira proteínas, pectinas e hemicelulose remanescentes e parte da lignina (Mertens, 

1992). 

A fração fibra bruta dos alimentos é composta principalmente de celulose, 

lignina, pequena quantidade de hemicelulose e substâncias pécticas (Hilton et al., 1983; 

Larbier & Leclercq, 1992). Segundo Bassinello (2005), uma fração substancial dos 

carboidratos presentes no feijão encontra-se na forma de fibra como celulose e 

hemicelulose, variando, no feijão cozido, entre 3% e 7%. A composição desta fração pode 

variar de acordo com a espécie e idade da planta (Andriguetto et al., 1981; Maynard et al., 

13 



 

1984). Na sua determinação utiliza-se o método de Weende no qual durante a digestão 

ácida, solubiliza-se parte da hemicelulose e na digestão alcalina, além da hemicelulose, a 

lignina também sofre extensa e variável solubilização (Van Soest, 1994). De acordo com 

esse autor, a quantidade média de lignina, pentosanas e celulose dissolvidas na 

determinação de fibra bruta para as leguminosas é de 30%, 63% e 28%, respectivamente. 

Por isso, esse método é mais adequado para a avaliação de produtos destinados à 

alimentação animal (Picolli & Ciocca, 1999). No entanto, muitas dietas ainda são 

formuladas com base em informações de fibra bruta obtidas a partir de tabelas de 

composição de alimentos. Por isso, apesar das limitações, o método de Weende ainda não 

foi totalmente descartado, pois ainda é utilizado para a composição dos cardápios dos 

brasileiros (Londero et al., 2008). 

O grão de feijão é composto pelo tegumento, que representa cerca de 9% na 

matéria seca, cotilédones, com 90%, e eixo embrionário, apenas 1% (Mesquita, 1989). Há 

indicativos de que a fibra se concentra em maior quantidade no tegumento (Egg 

Mendonça, 2001). O teor de fibra presente no grão do feijão pode ser quantificado pela 

percentagem de fibra bruta ou de fibra alimentar (Ribeiro et al., 2005). 

Nesse sentido, o feijão é um alimento com excelente qualidade funcional, 

especialmente, no que concerne na presença de fibra bruta no grão, sendo este componente 

associado à prevenção de doenças cardiovasculares e do trato intestinal, além do diabetes e 

câncer de cólon (Olson et al., 1987; Hughes, 1991; Moore et al., 1998; Vanderhoof, 1998). 

A amplitude de variação dos teores de fibra bruta encontrada na literatura varia 

de 1,3% a 8,7%, isto, conforme alguns trabalhos conduzidos com a cultura visando 

conhecer este componente e, também, obter estimativas de herdabilidade e ganho com a 

seleção, respectivamente (Geil & Anderson, 1994; Antunes et al., 1995; Elias et al., 2007; 

Londero et al., 2008; Silva, 2009). Teores de fibra bruta variando de 3,82% a 5,67% foram 

encontrados por Antunes et al. (1995) ao analisarem quatro cultivares de feijoeiro-comum. 

Nesse contexto, trabalhando com populações segregantes, percebe-se que é 

possível a seleção visando o aumentar os teores de fibra bruta nas cultivares comerciais. 

Desse modo, os programas de melhoramento devem atentar para associar em cultivares 

melhoradas, bom potencial produtivo e qualidade de grãos (Londero et al., 2006). 
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2.3 MELHORAMENTO DO FEIJOEIRO-COMUM 

 

O melhoramento genético das plantas está entre as principais contribuições da 

ciência para o bem-estar da sociedade. Especialmente quanto ao atendimento às 

necessidades em termos de alimentos e fibras, tanto em quantidade como em qualidade. É 

estimado que cerca de 50% do aumento da produtividade das principais espécies cultivadas 

seja atribuído ao melhoramento genético (Vencovsky & Ramalho, 2000). No futuro, sua 

contribuição deverá ser maior, para atender a uma população crescente, exigente em 

qualidade e, principalmente, na redução dos efeitos ambientais decorrentes de insumos 

agrícolas utilizados na produção de alimentos. 

O melhoramento genético de feijoeiro-comum no Brasil é realizado 

principalmente por instituições públicas (Embrapa Arroz e Feijão, Instituto Agronômico do 

Paraná – IAPAR, Instituto Agronômico de Campinas – IAC, Universidade Federal de 

Lavras – UFLA e Universidade Federal de Viçosa – UFV), concentrando-se nas regiões 

sul, sudeste e centro-oeste. Alguns objetivos são comuns aos programas, destacando-se a 

boa qualidade comercial e culinária; resistência a doenças, especialmente a antracnose 

(Colletotrichum lindemuthianum) e a mancha angular (Phaeoisariopsis griseola), porte 

ereto e alto potencial produtivo (Carneiro, 2002). 

O feijoeiro-comum é considerado uma espécie autógama, pois apresenta taxa 

de fecundação cruzada inferior a 5%, havendo o predomínio da autofecundação (Marques 

Júnior & Ramalho, 1995). Nesse contexto, o programa de melhoramento do feijoeiro-

comum, busca a obtenção de linhagens homozigotas com características superiores às 

existentes em cultivo. Considerando que se deseja reunir alelos favoráveis presentes em 

vários genótipos num único indivíduo, é preconizada a hibridação de cultivares e/ou 

linhagens com a finalidade de gerar populações segregantes, nas quais se procede à seleção 

das melhores linhagens (Zimmermann et al., 1996). Portanto, é necessário enfatizar que a 

probabilidade de selecionar uma linhagem com todos os alelos favoráveis nas primeiras 

gerações segregantes é muito pequena, sobretudo se o caráter for controlado por vários 

genes. Entretanto, no decorrer das gerações de seleção essa probabilidade é aumentada. 

Quando o objetivo é a seleção de caracteres com alta herdabilidade, utiliza-se a 

técnica da seleção massal na geração F2 (Brito, 2010). Porém, a maioria dos caracteres 

agronômicos é de controle genético quantitativo e a seleção é mais eficiente quando se 

avaliam progênies em experimentos com repetição. Assim, as populações segregantes 
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devem ser conduzidas, por sucessivas gerações autofecundações, e devido a esse fato, 

ocorre diminuição dos locos em heterozigose ao longo das gerações. A partir daí, maior 

atenção à seleção deve ser dada nas gerações mais avançadas, por exemplo F5, quando é 

maior a proporção de locos em homozigose. Consequentemente, o material já estará quase 

puro, sendo então maior o ganho com a seleção (Ramalho et al., 1993). Desse modo, para a 

condução das populações existem vários métodos de melhoramento e, em cada um deles, 

podem ocorrer inúmeras adaptações, que podem ser utilizados. 

 

2.4 MÉTODOS DE CONDUÇÃO DAS POPULAÇÕES SEGREGANTES 

 

A condução das populações segregantes é considerada a fase mais trabalhosa, 

onerosa e crítica de um programa de melhoramento de espécies autógamas (Almeida et al., 

1997). O seu principal objetivo é selecionar, no final do processo, genótipos homozigóticos 

em todos os locos – linhagens – que apresentem a totalidade ou a maioria dos alelos 

favoráveis (Ramalho et al., 1993). 

A disponibilidade de variabilidade genética indica a possibilidade de se 

continuar obtendo sucesso com a seleção de plantas. Contudo, as diferenças a serem 

detectadas são cada vez menores, exigindo, assim, maior eficiência dos programas de 

melhoramento. Entre os fatores que afetam essa eficiência está a escolha do método 

adequado de condução das populações segregantes em plantas autógamas. Esses métodos 

foram propostos no início do século XX, e algumas modificações ocorreram nas décadas 

de 1950 e 1960 (Fehr, 1987; Borém, 1997). 

Foulioux & Bannerot (1988) classificaram esses métodos de condução de 

populações segregantes em duas categorias distintas. A primeira é aquela que não separa as 

fases de endogamia e seleção, e a partir de F2 quando existe variabilidade, inicia-se a 

seleção, que continua no decorrer das sucessivas gerações de endogamia. Um método que 

se enquadra nessa categoria, é o genealógico (pedigree). A segunda categoria é aquela que 

separa essas duas fases, sendo que a seleção somente é iniciada após a maioria dos locos 

estarem em homozigose e, nessa categoria incluem-se os métodos da população (ou bulk), 

descendente de uma única semente (SSD) e o método bulk dentro de famílias F2 ou F3 

(Ramalho et al., 1993; 2001). Segundo Vieira et al. (2005), cada método de melhoramento 

apresenta alguma vantagem que pode ser explorada nos programas de melhoramento. 
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2.4.1 Método da população – bulk 

 

O método da população, também conhecido como método bulk, foi 

inicialmente proposto por Nilson-Ehle, em 1908 na Suécia, em Svalöf, com a cultura do 

trigo, a partir de trabalhos realizados na Swedish Seed Association (SSA). Quatro anos 

mais tarde, foi descrito o recém-criado método em uma reunião de melhoristas no Canadá 

(Jensen, 1988). 

Esse método permite o cultivo de grandes populações sem muito esforço, 

aumentando a chance de aparecer plantas com alta produtividade. Esse método encontra-se 

descrito em vários trabalhos com foco nos estudos de métodos de melhoramento, como por 

exemplo, Elliott (1958), Allard (1971), Fehr (1987), Borém (1997) e Carneiro (2002). 

A condução do método inicia-se com o cruzamento de dois ou mais genitores 

selecionados conforme os objetivos do programa. As plantas F1 são conduzidas de forma a 

produzir muitas sementes. As sementes F2 são agrupadas e uma amostra é utilizada para a 

obtenção da população F2. Colhem-se as sementes F3 e, novamente, utiliza-se uma amostra 

para se obter a geração seguinte. O procedimento é repetido até que se obtenha o nível de 

homozigose desejado – geralmente até F6 ou F7, dependendo do melhorista e da natureza 

do cruzamento. Assim, o método baseia-se na associação entre a capacidade de competição 

ou agressividade dos indivíduos e a produtividade, pois as gerações segregantes submetem 

seus integrantes a uma competição, devido à pressão da seleção natural, havendo pequena 

ou nenhuma seleção artificial (Borém, 1997). 

Com o avanço das gerações, a seleção natural, que está relacionada a 

“sobrevivência” ou reprodução diferencial de genótipos, atua no sentido de preservar os 

genótipos mais competitivos, adaptados, assim aumentando as frequências alélicas desses 

indivíduos na população. Se determinado alelo é favorável, a seleção tende a aumentar a 

sua proporção, mas se é desfavorável, tende a ser reduzido. Portanto, ela pode ser 

desfavorável para alguns caracteres de interesse agronômico, como hábito de crescimento e 

massa de sementes. Contudo, para outros, como resistência a pragas, produção e resistência 

a fatores abióticos, ela é favorável, permitindo a manutenção de indivíduos mais adaptados 

ao meio em que estão submetidos (Allard, citado por Leite, 2010). 

Nesse sentido, a seleção natural, dependendo do caráter pode atuar na direção 

desejada pelos melhoristas. Nesse processo, durante a condução de populações segregantes 
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é recomendado praticar seleção artificial em caracteres de alta herdabilidade, contribuindo 

assim à ação da seleção natural (Gonçalves, 2000). 

Alguns trabalhos têm mostrado o efeito da seleção natural na produção de 

grãos, e nestes observa-se que a atuação é favorável, como por exemplo, o trabalho 

realizado por Corte et al. (2002). Seis populações foram obtidas de um dialelo parcial 

durante 17 gerações sucessivas e este trabalho mostrou que a seleção atua preservando os 

indivíduos com maior produção de grãos, durante o avanço das gerações pelo método da 

população. 

Furtini et al. (2009) utilizaram seis populações segregantes de feijoeiro-

comum, submetidas a seleção natural, obtidas a partir de três cruzamentos, sendo três 

populações conduzidas em ambiente com adubação nitrogenada e três em ambientes sem 

adubação nitrogenada. Observou-se a ocorrência de maior produtividade em gerações mais 

avançadas (F8), em que a seleção natural teria atuado. Todas as populações foram, 

posteriormente, avaliadas em experimentos com repetição e observou-se que a seleção 

natural atuou selecionando indivíduos mais adaptados para o ambiente particular ao qual 

foram conduzidos. 

Outro trabalho é o de Leite (2010), em que foram obtidas quatro populações F8 

originadas dos cruzamentos CI-107 x Ouro Negro e IAPAR-81 x VC-5 e todas as 

populações foram conduzidas pelo método da população (bulk). De cada cruzamento foram 

obtidas 100 progênies na presença e 100 progenies na ausência de nitrogênio (N). Esse 

estudo verificou se a seleção natural atua em populações segregantes conduzidas na 

presença ou na ausência de N, bem como se a seleção natural afeta a frequência dos alelos 

de microssatélites de forma específica, visando identificar aqueles que podem auxiliar na 

seleção. Observou-se que as progênies originadas em ambientes sem N foram as mais 

eficientes e as originadas com N foram as mais responsivas quanto a produtividade de 

grãos. Esse resultado evidenciou que se o objetivo é obter linhagens para a condição de 

estresse de N, a seleção deve ser realizada nas mesmas condições, para aumentar a chance 

de sucesso, aliado ao efeito da seleção natural que atua para selecionar indivíduos mais 

adaptados para um ambiente particular. Ademais, utilizando os DNAs das 400 progênies, 

constatou-se que a seleção natural atuou em 22 dos locos avaliados, independente do 

cruzamento e da origem da progênie. Por fim, identificou-se QTLs para o índice de 

resposta ao N e para a produção de grãos, tanto nas análises considerando as progênies de 
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origem sem N quanto considerando todas as progênies, independente da origem, foram 

obtidos dois marcadores potenciais para a eficiência no uso de N. 

Para verificar se há vantagem de postergar a abertura do bulk para a seleção de 

caracteres sob a ação da seleção natural, Silva et al. (2004) utilizaram a população 

segregante do cruzamento Carioca MG x ESAL 686. Foi retirada uma amostra de 2000 

sementes nas gerações F2, F8 e F24. Essas foram semeadas e colhidas 108 progênies F2:3, 

107 F8:9 e 107 F24:25. Essas progênies e os dois genitores foram avaliados em experimentos 

em 2001 e 2002. Foi possível observar que houve a predominância das progênies derivadas 

de plantas F24 (60%), ou seja, as que foram submetidas a maior número de ciclos sob a 

ação da seleção natural. 

Dentre as vantagens do método da população, além do efeito da seleção 

natural, existem outras, como por exemplo, a facilidade de condução, pois não são 

necessárias anotações de toda a genealogia nem colheita individual de plantas, a não ser na 

última geração de condução da população. Outra vantagem é a flexibilidade, isto é, se 

numa dada época o melhorista tem elevado número de famílias a serem avaliadas, pode-se 

adiar a abertura da população por uma ou mais gerações, sem alterar as propriedades 

genéticas (Rodrigues, 2003). 

A principal desvantagem do método bulk é decorrente de problemas com a 

amostragens, isto é, perda de combinações genotípicas em decorrência da deficiência na 

amostra utilizada nos subsequentes avanços das gerações (Ramalho et al., 2012). Nesse 

sentido, trabalhos de simulações foram conduzidos por Kervella & Fouilloux (1992) para 

mostrar o efeito de amostragem no bulk. Os autores evidenciaram que a perda por 

amostragem é grande, especialmente nas gerações mais avançadas, e o problema é mais 

sério quando há grande variação no número de descendentes produzidos por planta. Em 

outro estudo de simulação, Fouilloux & Bannerot (1988) consideraram diferentes números 

de indivíduos amostrados a cada geração e diferentes números de sementes por planta. Se 

for considerada, por exemplo, uma população de 200 plantas cada uma produzindo 50 

sementes, tem-se que as perdas são expressivas, em média 36,7% logo na primeira 

geração, 53% após a segunda e atingindo uma perda cumulativa de 68,6% após a quarta 

geração. É preciso salientar que esse problema de amostragem é mais expressivo no 

método da população, mas ocorre em todos os outros métodos de melhoramento 

(Muehlbauer et al., 1981). 
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Segundo Ramalho et al. (2012), os autores citados acima chamam a atenção 

para a perda de linhagens que não necessariamente proporciona redução correspondente na 

variabilidade genética. Isso porque a perda de indivíduos/linhagens na F2, decorrente da 

amostragem, pode ser compensada com a liberação da variabilidade, uma vez que os 

indivíduos F2 podem ser altamente heterozigóticos. Confirmando essa observação 

Muehlbauer et al. (1981) mostraram que, na geração F6, 25% da variabilidade presente é 

decorrente da liberação da variabilidade dentro da linha. A questão da variabilidade e da 

probabilidade de manter os alelos favoráveis no método bulk foi avaliada por meio de um 

trabalho de simulação conduzido por Silva (2009). Na simulação, a abertura do bulk foi 

realizada na geração F4 e, em seguida, foram avaliadas as progênies F4:5, F4:6 e até mesmo 

F24:25. Durante o avanço das gerações, o autor considerou com ou sem a ação da seleção 

natural. As populações simuladas tinham de cinco até 200 locos segregando e 

herdabilidades de 10%, 50%, 80% e 100%. Considerou, ainda, que cada planta produziria 

80 sementes. Os tamanhos de populações dos bulks era de 50, 200, 1000, 2000 e 5000 

indivíduos. Foram realizadas 1000 simulações de Monte Carlo para cada configuração. 

Em resumo, para qualquer tipo de interação alélica o número de indivíduos do 

bulk não necessariamente precisa ser grande. Considerando a média das 1000 simulações 

com h
2
 (herdabilidade) de 10%, que o fato de passar de 200 indivíduos para 5000 o número 

de locos com alelos favoráveis cresce muito pouco, ou seja, de 58,9 para 62,2. Com o 

incremento da h
2
 essa vantagem é ainda menor. O autor concluiu que população de 2000 

indivíduos, como é normalmente utilizada nos programas de melhoramento proporciona 

boa amostragem. Com relação ao efeito da seleção natural, ela foi expressiva apenas 

quando o tamanho do bulk foi superior a 1000 indivíduos. 

 

2.4.2 Método bulk dentro de famílias – bulk dentro de F2 ou bulk dentro de F3 

 

O método bulk dentro de famílias foi proposto inicialmente por Frey (1954) e 

associa os métodos, genealógico e da população. Com isso, esperava-se diminuir o efeito 

de amostragem, que é um problema comum no método da população e, também, tornar o 

método genealógico mais barato e menos trabalhoso (Raposo et al., 2000). 

Como originalmente proposto, a seleção intensiva só seria realizada após 

algumas gerações de endogamia. Por essa razão, esse método foi incluído entre aqueles em 

que a seleção só é efetuada após atingir a homozigose. O princípio do método consiste na 
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colheita de plantas individuais nas gerações F2 ou F3, na qual cada planta originará uma 

família, sendo que as sementes provenientes de cada família serão utilizadas para a 

obtenção da geração seguinte. 

A principal vantagem desse método é a diminuição dos problemas de 

amostragem que ocorrem no bulk e também no SSD (Single Seed Descent – descendente 

de uma única semente). Essa redução ocorre principalmente quando se aumenta o número 

de indivíduos dentro das progênies (Ramalho et al., 2012). Outra vantagem é o fato de que 

a seleção não é feita visualmente, mas sim, baseando-se em resultados experimentais. 

Ademais, a seleção das famílias é feita utilizando-se experimentos conduzidos por mais de 

uma geração, em mais locais, o que garante maior segurança aos melhoristas na seleção, 

uma vez que esta será baseada na performance média das famílias, obtida de vários 

experimentos (Ramalho et al., 2001). Isso atenua o efeito da interação entre genótipos e 

ambientes (Ramalho et al., 1993). Sua principal desvantagem é o grande trabalho 

envolvido na avaliação das famílias em experimentos com repetição e como consequência, 

pode-se ter problemas com a representatividade da variabilidade gerada no cruzamento 

(Borém & Miranda, 2009). 

 

2.4.3 Método descendente de uma única semente – SSD 

 

Para melhorar a amostragem da população F2, sem a necessidade de ocupar 

grades áreas, Goulden propôs, em 1939, o método do SSD. Porém, esse método passou a 

ser mais conhecido quando Brim (1966) propôs sua utilização com a cultura da soja nos 

Estados Unidos (Ramalho et al., 2012). 

Esse método consiste na técnica de avançar gerações, após cruzamento, 

coletando-se uma semente por planta, sem efetuar seleção nas gerações iniciais de 

autofecundação, para o aumento da homozigose nos descendentes e obtenção de linhagens. 

A principal característica desse método é a redução do tempo requerido para a 

obtenção de linhagens homozigóticas, por meio do avanço de gerações fora da época 

normal de semeadura da cultura durante o ano. Neste método, as avaliações para fins de 

seleção iniciam somente após a obtenção das linhagens em homozigose. Os indivíduos 

podem ser conduzidos em casa-de-vegetação, uma vez que apenas uma semente por planta 

é utilizada para obter a geração seguinte. Portanto, uma das principais características desse 

método é a separação da fase de aumento da homozigose, geralmente até F6 ou F7, da fase 
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de seleção. Assim, as populações segregantes não precisam ser conduzidas no ambiente 

similar o qual a futura cultivar será utilizada (Borém, 1997). 

Uma das vantagens do método é exigir apenas uma área restrita para a 

condução das populações segregantes (Ramalho et al., 1993), como casa-de-vegetação. 

Segundo Ramalho et al. (2001), outra vantagem é que não há perda por amostragem dos 

indivíduos F2 selecionados, haja vista que todos eles estarão representados em todas as 

gerações. No entanto, pode ocorrer perda de alelos nas várias gerações de avanço da 

população, visto que, nem todos alelos presentes nos indivíduos iniciais foram amostrados. 

Desse modo, nesse método, na geração de abertura de linhas, normalmente, a planta 

apresenta alta taxa de homozigose e, portanto, não existe variação dentro da linha, o que 

restringe a variabilidade genética e reduz a representatividade da amostragem. Além disso, 

como normalmente o espaço em casa-de-vegetação para avanço dessas plantas é restrito, 

pode ocorrer uma sub-amostragem das plantas avançadas, acarretando uma redução da 

variabilidade final da população a ser selecionada. Nesse método, não ocorre à ação da 

seleção natural, que poderia eliminar ou selecionar alguns fenótipos desejáveis. 

Ramalho et al. (2012) fazem alguns questionamentos com relação as vantagens 

do método SSD. A primeira, por exemplo, é que o método fornece a máxima variância, 

pode ser contestada. Na geração F2, tem-se 50% de variação genética aditiva entre plantas 

e 50% que fica encoberta no heterozigoto e será liberada gradativamente com a endogamia. 

Dessa maneira, como é tomada apenas uma semente por planta, somente parte da variância 

dentro é explorada. Assim, não é correto afirmar que explora o máximo de variância 

genética. Se as progênies forem obtidas em F6 a proporção da variância genética, presente, 

em relação a F2 vai variar de 1 VA (variância aditiva) até 31/16 VA. Não é certo dizer que 

será 31/16 VA, pois isso só ocorrerá se na amostragem da semente de cada planta, nas 

sucessivas gerações, forem tomadas em todas as progênies o indivíduo mais extremo. O 

que na prática deve ser uma probabilidade muito pequena. 

A segunda vantagem, levantada por Ramalho et al. (2012), também é 

questionável, dizer que com esse método se atinge o nível desejado de homozigose. A 

homozigose será atingida na mesma velocidade dos demais métodos. Poder-se-ia 

argumentar, segundo os autores, que o tempo para avançar as gerações é menor, pois existe 

a possibilidade da semeadura ser realizada fora de época em casa de vegetação. No caso do 

Brasil, para a maioria das regiões em que se cultivam plantas anuais, o avanço das 
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gerações pode ser realizado durante todo o ano. E, portanto, a questão do tempo para 

atingir a homozigose é o mesmo dos demais métodos. 

No que tange a questão da melhor amostragem do que o método do bulk, por 

exemplo, também nem sempre é verdadeira. Primeiro que sempre ocorre perda de plantas 

nas sucessivas gerações. No caso do feijão, Fouilloux & Bannerot (1988) apontam que 

essas perdas são da ordem de 10 a 20%. Esses autores argumentam que se for considerada 

a perda de 10% das plantas em cada geração, a redução no tamanho da população original 

será de 35% após quatro gerações. Se a perda for de 20% essa redução na população 

original chega a 60%. 

Para minimizar essas perdas, ao invés de avançar uma semente por planta, os 

autores propuseram tomar uma vagem por planta e semeadura em covas. Quando é esse o 

procedimento, o método passa a ser denominado de uma vagem por planta – “Single Pod 

Descent”. Nesse caso, uma das vantagens do método para as condições temperadas, que é 

o cultivo em casa de vegetação, fica mais complicado. 

A comparação do efeito das perdas, decorrente da amostragem no método do 

bulk e SSD foi realizada por Fouilloux & Bannerot (1988). Consideraram 40 locos, 

segregando, populações de 50 indivíduos, variaram a herdabilidade e a porcentagem de 

perda. Consideraram também três estimativas do coeficiente de regressão entre a taxa de 

multiplicação e o fenótipo da característica sob seleção. Utilizaram o valor genético do 

melhor fenótipo na população resultante. A conclusão foi que no caso do feijoeiro-comum, 

em que as perdas de indivíduos são grades, o método bulk é sempre mais eficiente que o 

SSD. 

 

2.4.4 Eficiência dos métodos de condução das populações segregantes 

 

A decisão sobre qual método de condução de populações segregantes utilizar 

não é simples, pois, entre os fatores que afetam a eficiência de um programa de 

melhoramento está a escolha adequado do método de condução de populações segregantes 

em plantas autógamas. Entretanto, esses estudos dependem da espécie, da herança da 

característica a ser trabalhada, dos recursos à disposição do melhorista e das condições 

edafoclimáticas. 

Em trigo, os métodos SSD e bulk foram comparados por Tee & Qualset (1975) 

que utilizaram duas populações segregantes e consideraram os caracteres altura das 
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plantas, ciclo, produção e tempo de emborrachamento. As populações foram conduzidas 

por quatro gerações e, posteriormente, as famílias foram comparadas em experimentos 

conduzidos em dois locais. Os autores constataram que os métodos não diferiram em 

termos de manutenção da variabilidade genética nas populações e que, para os caracteres 

de alta herdabilidade, o método bulk foi o mais eficiente, entretanto, para os caracteres de 

baixa herdabilidade, o SSD mostrou-se mais vantajoso. 

Em um experimento com a finalidade de determinar a eficiência de seis 

métodos de condução de populações segregantes (SSD sem seleção, SSD com seleção, 

genealógico, bulk, seleção recorrente e recorrente parcial), aplicados em seis populações 

segregantes de trigo, foi observado que o método genealógico, bulk e seleção recorrente 

apresentaram a mesma eficiência para o caráter tamanho de grão (Mallmann et al., 1994). 

Ainda em trigo, Singh et al. (1998) compararam dois sistemas de cruzamentos 

(biparental e múltiplo), em quatro métodos de seleção de famílias. Foram avaliados vários 

caracteres, entre eles a produtividade, de 80 famílias de cada método, além das 

testemunhas, durante dois anos. Na comparação dos métodos de seleção, genealógico, bulk 

com seleção, bulk sem seleção e bulk modificado, observaram que para a produtividade 

média, o método genealógico foi superior aos demais, sendo acompanhado pelo bulk com 

seleção e pelo bulk modificado. No entanto, a comparação das dez famílias mais 

produtivas não revelou diferença entre os métodos exceto para o caráter maturidade. Agora 

para as 20 e 30 famílias mais produtivas, observaram uma tendência a favor do bulk com 

seleção e bulk modificado. O experimento também possibilitou comparar a eficiência dos 

métodos com relação à quantidade de área utilizada e os custos envolvidos, além do ganho 

genético. Nestes fundamentos, o bulk com seleção foi o que mais se destacou, mostrando-

se superior aos demais métodos. 

Na cultura do feijoeiro-comum, Rodrigues (1990) avaliou a eficiência do 

método genealógico, bulk e bulk dentro de famílias F2, constatou que o método bulk dentro 

de famílias F2 apresentou-se superior aos outros métodos avaliados para a produtividade de 

grãos. 

Urrea & Singh (1994) realizaram um trabalho comparando seleção massal, 

genealógico (pedigree) com linhas derivadas de F2 e SSD na avaliação de uma população 

inter-racial de feijão. Foram avaliadas características como produtividade, porte, cor e 

tamanho das sementes e maturação. As médias de produtividade das linhas derivadas de 

SSD foram menores do que as obtidas nos outros métodos, e nenhuma das linhas avaliadas 
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superaram os genitores (ICA Piao e UI Pinto 114). Pelo método genealógico, com linhas 

derivadas de F2, foram geradas as linhas com maiores médias, embora fosse considerado 

que o tamanho amostral era pequeno para avaliação de produtividade. No método 

genealógico foram geradas linhas de sementes mais claras e de tamanho médio e de hábito 

de crescimento indeterminado com guias longas (tipo III). 

Comparando-se a eficiência de cinco métodos de condução de populações 

segregantes de feijoeiro-comum: método genealógico, bulk, SSD, bulk dentro de famílias 

F3 e F2, Raposo et al. (2000) concluíram que não houve diferenças significativas entre os 

métodos, na obtenção de famílias superiores. Utilizaram como critérios o desempenho 

médio das famílias, o ganho esperado com diferentes intensidades de seleção e o número 

de famílias provenientes de cada método com desempenho superior a um determinado 

padrão. Porém, considerando as estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos, 

juntamente com a facilidade e flexibilidade de condução, os métodos bulk e SSD foram os 

mais vantajosos. 

Trabalhando com o caráter produtividade de grãos em feijoeiro-comum e 

fixação simbiótica do nitrogênio por meio das bactérias Rhizobium, Pereira & Braidotti 

(2001) compararam o método bulk dentro de famílias F2 com o método SSD em um 

cruzamento entre as cultivares Negro Argel e Rio Tibagi, com nitrogênio mineral ou 

inoculação com Rhizobium. Concluíram que o método bulk dentro de famílias F2 

demonstrou-se mais eficiente que o método SSD na obtenção de genótipos superiores. 

Também concluíram que a seleção sob o tratamento com Rhizobium, proporciona 

oportunidade para selecionar genótipos com potencial para aumentar a fixação de 

nitrogênio e a produtividade de grãos. 

Costa et al. (2002) compararam quatro métodos de condução de populações 

segregantes quanto à eficiência na obtenção de linhagens de feijoeiro-comum resistentes à 

antracnose. Os métodos analisados foram genealógico, massal modificado e famílias 

derivadas de populações nas gerações F3 e F4. Concluíram que o método de seleção massal 

modificada permite a obtenção de maior número de linhagens resistentes a Colletotrichum 

lindemuthianum e que dentre os quatro métodos estudados, as linhagens obtidas pelo 

método de famílias derivadas de população na geração F4 apresentaram a maior 

variabilidade genética. 

Castanheira & Santos (2004) avaliaram cinco métodos de condução de 

populações segregantes de feijoeiro-comum por marcadores RAPD quanto ao potencial de 
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liberação de variabilidade genética. Os métodos foram aplicados até a geração F4, quando 

foram selecionadas famílias que foram avaliadas juntamente com os genitores ‘Carioca’ e 

‘Flor de Mayo’ e a testemunha ‘Pérola’. O método bulk demonstrou ser o mais eficiente 

para liberar a variabilidade genética, seguido do bulk dentro de famílias F2, SSD, bulk 

dentro de famílias F3 e genealógico. 

Silva et al. (2008) avaliaram o potencial genético de populações segregantes de 

feijoeiro-comum para o teor total de proteína no grão, originadas do cruzamento dos 

genitores CNFC 7812 e CNFC 8056, conduzidos pelos métodos SSD, bulk, bulk dentro de 

famílias F2. Estes autores concluíram que existe variabilidade genética suficiente neste 

cruzamento, com o método bulk mostrando-se mais eficiente, gerando mais famílias com 

médias superiores dentre os métodos avaliados. 

Silva (2009) comparou o desempenho de famílias de feijoeiro-comum obtidas 

por diferentes métodos de condução de populações segregantes, bulk, bulk dentro de 

famílias F2 e SSD, para os caracteres teor de fibra bruta e produtividade de grãos apenas 

em dois locais. Constataram que, para os caracteres avaliados, o método mais indicado foi 

o bulk dentro de F2, por gerar o maior número de famílias superiores. Porém, o método 

bulk gerou maior variabilidade entre as famílias e a possibilidade de ganhos com a seleção, 

o que pode ser favorável em gerações posteriores. 

Outro trabalho comparando métodos de condução de populações segregantes 

em feijoeiro-comum foi o desenvolvido por Brito (2010). Foram utilizados dados obtidos 

por meio de marcadores RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), referentes a 

progênies conduzidas pelo método genealógico, bulk, bulk dentro de famílias F2, bulk 

dentro de famílias F3 e SSD. Constatou-se que em todos os métodos de melhoramento as 

populações segregantes sofreram alterações nas frequências alélicas e que a seleção natural 

atuou com mais intensidade no método bulk, permitindo explorar o máximo de 

variabilidade genética. 

Desse modo, nos trabalhos relacionados a comparação de métodos de 

condução de populações segregantes, citados no presente trabalho, observa-se que o 

método bulk e bulk dentro de F2 destacaram-se como os mais eficientes. Os autores Tee & 

Qual Set (1975), Rodrigues (1990), Singh et al. (1998), Pereira & Braidotti (2001), Silva et 

al. (2008) e Brito (2010) chegaram a conclusão de que o método bulk é mais eficiente. Os 

métodos mais utilizados nos estudos de comparação são os métodos genealógico, SSD, 

bulk e bulk modificado. Raposo et al. (2000), apesar de não detectarem diferenças 
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significativas entre os métodos estudados, destacaram o método bulk, juntamente com o 

método SSD, como um método com facilidade e flexibilidade de condução. 

Diante desta complexidade é importante a comparação de métodos de 

condução de população segregante para diferentes caracteres e locais, sobretudo para a 

cultura do feijoeiro-comum, que apresenta grande valor social e econômico para o Brasil. 

 

2.5 INTERAÇÃO DE GENÓTIPOS COM AMBIENTES 

 

Em experimentos com plantas, nas quais o solo, o clima e outros elementos, 

têm bastante influência no desenvolvimento dos genótipos. A análise de grupos de 

experimentos é utilizada com frequência na experimentação agrícola. Isto ocorre quando o 

interesse é generalizar resultados para condições gerais de ambientes. Nesse caso, vários 

ensaios são conduzidos e repetidos em número suficiente de vezes de forma que 

representem as condições ambientais da região de interesse. 

Nesse contexto, no cultivo do feijoeiro-comum, a interação de genótipos com 

ambientes (GxA) é bem acentuada e pode dificultar o trabalho dos melhoristas, pois, o 

feijoeiro-comum é cultivado por diversos tipos de agricultores que utilizam desde alta até a 

baixa tecnologia, nas mais diversas condições de solo e em três épocas de plantio durante o 

ano. Assim, a influência que o ambiente exerce sobre cada genótipo tem merecido atenção 

especial por parte dos melhoristas, visto que a interação pode interferir negativamente ou 

positivamente nos resultados finais (González, 1988). 

Dessa maneira, a interação GxA pode ser definida como sendo o efeito 

diferencial dos ambientes sobre os genótipos (Chaves, 2001). Essa interação pode ser 

provocada por fatores fisiológicos e adaptativos, entre outros fatores (Cruz & Carneiro, 

2003). Por outro lado, Cruz & Regazzi (2001) citam ainda que a interação pode ser 

atribuída a fatores bioquímicos próprios de cada genótipo cultivado. A interação GxA 

geralmente mostra diferença na expressão final do potencial dos genótipos (Eberhart & 

Russel, 1966). 

Para se obter estimativas da interação GxA, é necessário que na avaliação 

sejam considerados no mínimo dois genótipos em dois ambientes. Desta forma, podem 

ocorrer três situações (Chaves, 2001): ausência de interação, interação simples e interação 

complexa. A primeira situação ocorre quando os genótipos apresentam o mesmo nível de 

resposta à variação ambiental ou, então, mantém-se indiferentes a esta variação. A segunda 
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ocorre quando há diferença na magnitude de resposta, porém não há alteração na 

classificação relativa dos genótipos nos diferentes ambientes. Já, a terceira ocorre quando 

há alteração significativa na classificação relativa dos genótipos nos diferentes ambientes, 

devido à correlação, entre o desempenho dos genótipos nos ambientes em estudo, serem 

baixa ou negativa. 

O estudo da interação GxA está presente na avaliação de diversas 

características, especialmente na produtividade de grãos, comprovada em vários trabalhos 

conduzidos com a cultura no Brasil (Ramalho et al., 1998, 2002; Carbonell et al., 2004; 

Oliveira et al., 2006; Melo et al., 2007; Pereira et al., 2009a, 2010; Torga, 2011). Poucos 

trabalhos relacionados a interação GxA existem para o teor de fibra nos genótipos de 

feijoeiro-comum. No entanto, existem os trabalhos de Londero et al. (2006) e Silva (2009) 

que acreditam que o teor de fibra em feijão seja influenciado pelo ambiente.  

 

2.6 ESTABILIDADE E ADAPTABILIDADE FENOTÍPICA 
 

Os estudos de adaptabilidade e de estabilidade fenotípica, para fins de 

melhoramento, se referem à avaliação de como ocorre a resposta diferencial dos genótipos 

à variação das condições de ambiente. Assim, estudos sobre a interação GxA, apesar de 

serem de grande importância para o melhoramento, não proporcionam informações 

pormenorizadas sobre o comportamento de cada genótipo nas variações ambientais. 

Para tal objetivo, realizam-se análises de adaptabilidade e de estabilidade, pelas 

quais se torna possível a identificação de cultivares com comportamento previsível e que 

sejam responsivas às variações ambientais, seja em condições específicas ou amplas (Cruz 

& Regazzi, 2001). Para que as estimativas dos parâmetros de estabilidade possam ser úteis, 

as avaliações devem ser realizadas nas condições ambientais que melhor representem as 

condições de cultivo prevalecentes (Ramalho et al., 1998). 

Existem várias metodologias de análise de adaptabilidade e de estabilidade, 

destinadas à avaliação de um grupo de genótipos e algumas delas estão referidas abaixo. 

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. 

Dentre as metodologias de adaptabilidade e de estabilidade existentes, a 

proposta por Eberhart & Russell (1966) é uma das mais utilizadas (Duarte & Zimmermann, 
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1994; Oliveira et al., 2006). Nesse método, o comportamento de cada genótipo, nas 

variações ambientais, é estimado por meio de uma análise de regressão linear simples. O 

pequeno número de parâmetros estimados e sua fácil interpretação são fatores de grande 

relevância para os melhoristas. A aplicação de procedimentos de regressão linear tem sido 

muito utilizada, embora alguns estudos tenham mostrado que uma parte razoável dos 

genótipos não tem seus componentes satisfatoriamente explicados por esses métodos 

(Zobel et al., 1988; Duarte & Zimmermann, 1994; Duarte & Vencovsky, 1999). Nesse 

sentido, outra metodologia proposta por Cruz et al. (1989), que é uma extensão da 

metodologia proposta por Silva & Barreto (1985), baseia-se em uma análise de regressão 

linear bissegmentada, sendo que esta é operacionalmente mais simples e com propriedades 

estatísticas mais adequadas aos propósitos do melhoramento. Vencovsky & Barriga (1992) 

comentam que esse modelo permite detectar, por exemplo, se um tratamento tem 

comportamento diferente nos ambientes desfavoráveis e favoráveis. 

Outro enfoque na análise de estabilidade é o adotado pela metodologia de 

Annicchiarico (1992), na qual a estabilidade é medida pela superioridade do genótipo em 

relação à média de cada ambiente. O método baseia-se na estimação de um índice de risco, 

associado à recomendação de cada genótipo, considerando um determinado coeficiente de 

confiança (Cruz & Carneiro, 2006). 

Entre os métodos não-paramétricos utilizados para estudo de adaptabilidade e 

estabilidade de cultivares, a metodologia proposta por Lin & Binns (1988) modificada por 

Carneiro (1998) (trapézio quadrático ponderado pelo coeficiente de variação), fornece 

resultados interessantes para os melhoristas, pois reúne facilidade de execução e associação 

dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade. Esta metodologia apresenta as seguintes 

vantagens quanto ao genótipo ideal: produtividade constante em ambientes considerados 

desfavoráveis, mas com capacidade de resposta à melhoria das condições ambientais; o 

parâmetro medida de adaptabilidade e estabilidade de comportamento (MAEC) contempla 

a dissimilaridade entre os locais, de modo que ambientes similares têm menor influência 

do que os dissimilares na determinação da superioridade do genótipo, porém, são 

representativos da rede; não é necessário assumir qualquer hipótese sobre a distribuição 

dos valores fenotípicos para utilização do parâmetro MAEC, pois, sua estimativa 

ponderada, pela precisão dos ensaios, elimina ou reduz os efeitos indesejáveis da 

ocorrência de heterogeneidade de variância residual (Oliveira et al., 2006). 
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Outros modelos alternativos, tem sido procurados, para melhor explicar o 

comportamento dos genótipos frente as diferentes condições ambientais. Nesse contexto, o 

modelo de efeitos principais aditivos e interação multiplicativa (AMMI) destaca-se com 

relação aos estudos de adaptabilidade e estabilidade, pois, permite uma análise mais 

criteriosa da interação genótipos x ambientes, auxilia na seleção de genótipos mais 

produtivos, possibilita a observação de adaptações específicas, possui facilidade de 

interpretação gráfica dos resultados, entre outras vantagens (Zobel et al., 1988; Duarte & 

Vencovsky, 1999). 

Vários trabalhos foram realizados com a cultura do feijoeiro-comum 

utilizando-se as diferentes metodologias de análise de estabilidade e adaptabilidade. 

Carbonell et al. (2004) avaliaram a adaptabilidade e estabilidade de 18 cultivares e 

linhagens de feijoeiro em 23 ambientes, no Estado de São Paulo, utilizando o método de 

Linn & Binns (1988), modificado por Carneiro (1998) (MYD – Maximum Yield 

Deviations) e AMMI (Gauch & Zobel, 1996). Segundo os autores, ambas produziram 

resultados congruentes em termos de identificação das cultivares mais estáveis, porém, a 

maior estabilidade esteve sempre associada à maior produtividade na metodologia MYD, 

que reuniu simplicidade e facilidade de interpretação dos resultados. A metodologia 

AMMI, além de informar sobre os ambientes, facilitou a identificação de cultivares 

estáveis por inspeção visual, porém, sua natureza complexa dificulta seu uso generalizado 

em programas de melhoramento. 

Oliveira et al. (2006) investigaram a eficiência de três metodologias para a 

obtenção de estimativas dos parâmetros adaptabilidade e estabilidade (Eberhart & Russell, 

1966; Cruz et al., 1989; Lin & Binns, modificado por Carneiro, 1998) de 20 linhagens de 

feijão, avaliadas em ensaios de valor de cultivo e uso (VCU), em 14 ambientes no Estado 

de Minas Gerais. Concluíram que o método de Cruz et al. (1989) apresentou maior 

refinamento para a indicação de cultivares, comparado ao método de Eberhart & Russell 

(1966). Porém, o método proposto por Carneiro (1998) destacou-se para a indicação de 

cultivares pela sua simplicidade, em razão da unicidade do parâmetro que engloba os 

conceitos de adaptação, adaptabilidade e estabilidade. 

Melo et al. (2007) compararam as metodologias AMMI, Lin & Binns e 

Eberhart & Russel, em ensaios de feijoeiro-comum compostos por genótipos de diferentes 

grupos comercias. Os autores encontraram baixa associação entre os métodos AMMI e Lin 

& Binns (r = 0,39) e AMMI e Eberhart & Russel (r = 0,40), e não encontraram correlação 
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entre Lin & Binns e Eberhart & Russel. Pereira et al. (2009b), também comparando 

metodologias, utilizaram seis diferentes métodos de análise de adaptabilidade e 

estabilidade (Eberhart & Russel, Lin & Binns, Lin & Binns modificado por Carneiro, Cruz 

et al., Annicchiarico e AMMI), em 71 ensaios de feijoeiro-comum carioca. Os autores 

encontraram fortes correlações entre os métodos de Cruz et al. e Eberhart & Russel e entre 

Lin & Binns, Lin & Binns modificado por Carneiro e Annicchiarico, e correlações 

intermediárias entre AMMI e Eberhart & Russel. Os autores recomendam a utilização de 

um dos métodos altamente correlacionados no primeiro grupo com um dos métodos do 

outro grupo. 

Considerando os resultados obtidos nestes trabalhos e as recomendações dos 

autores, as três metodologias, Annicchiarico, Cruz et al. e AMMI, devem ser mais 

exploradas em estudos de adaptabilidade e estabilidade na cultura do feijoeiro-comum, 

auxiliando os melhoristas nas avaliações de linhagens. Pôde-se observar muitos trabalhos 

abordando a produtividade de grãos, mas, não há relatos, até o momento, na literatura 

sobre estudos envolvendo a adaptabilidade e estabilidade em populações segregantes para 

o teor de fibra bruta em feijoeiro-comum. 
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3 COMPARAÇÃO DO POTENCIAL GENÉTICO E ESTABILIDADE 

DE FAMÍLIAS OBTIDAS POR DIFERENTES MÉTODOS DE 

MELHORAMENTO PARA O TEOR DE FIBRA BRUTA EM 

FEIJOEIRO-COMUM 
 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar o potencial genético, a 

adaptabilidade e a estabilidade fenotípica de famílias de feijoeiro-comum, com grãos 

carioca, para o teor de fibra bruta, obtidas por três métodos de condução de populações 

segregantes, utilizando as metodologias de Annicchiarico, Cruz et al. e AMMI. As famílias 

foram obtidas a partir do cruzamento entre as linhagens CNFC 7812 e CNFC 7829. Essas 

famílias foram conduzidas por três métodos de melhoramento: da população – bulk, bulk 

dentro de famílias F2 e SSD – Descendente de uma única semente – até a geração F7. 

Posteriormente, foram selecionadas 15 famílias F8 originadas de cada método, levando em 

consideração as famílias que mais interagiram com o ambiente para os caracteres 

produtividade e teor de fibra bruta e, também, as famílias superiores e inferiores para estes 

dois caracteres. As 15 famílias selecionadas de cada método, duas testemunhas (BRS 

Estilo e Pérola) e os dois genitores totalizaram 49 tratamentos. A metodologia utilizada 

para determinar o conteúdo de fibra bruta foi a digestão ácido-base, utilizando o 

determinador de fibra da Tecnal
®
, modelo TE-149. O delineamento empregado foi o látice 

simples 7x7, com duas repetições, parcelas de duas linhas de quatro metros, espaçamento 

de 0,5 metros entre linhas e 15 sementes por metro. Os ensaios foram avaliados em onze 

ambientes: Anápolis-GO (águas 2009 e inverno 2010), Ponta Grossa-PR (águas 2009, seca 

2010 e águas 2010), Lavras-MG (seca 2010), Petrolina-PE (águas 2010), Sete Lagoas-MG 

(seca 2010) e Santo Antônio de Goiás (seca 2010, inverno 2010 e águas 2010). Foi 

realizada a análise conjunta de variância em que estimaram-se os parâmetros genéticos 

relacionados com as famílias e suas interações com ambientes para cada método. Foram 

feitas análises de estabilidade, utilizando as metodologias de Annicchiarico, Cruz et al. e 

AMMI com suas adaptações, para todos os métodos. O teor de fibra bruta foi avaliado em 

todas as famílias provenientes dos três métodos de melhoramento. Os métodos de 

melhoramento foram distintos na obtenção de famílias, ocorreu variabilidade entre as 

famílias dentro de cada método e houve efeito da interação dessas famílias com os 

ambientes para todos os métodos de melhoramento. O método bulk destacou-se com maior 

ganho por seleção (3,37%), seguido pelo bulk dentro de F2 (1,83%). As famílias obtidas 

por estes dois métodos foram pouco influenciadas pelo ambiente e ambos os métodos 

foram mais eficientes na geração de famílias superiores e estáveis. Na média de todas as 

metodologias de adaptabilidade e de estabilidade utilizadas, o bulk dentro de F2 apresentou 

o maior número de famílias mais estáveis para a adaptação geral. Para ambientes 

favoráveis, o método bulk e bulk dentro de F2 apresentaram o mesmo percentual de 

famílias (40%) mais estáveis a essas condições. Por ter havido diferenças entre os métodos 

de melhoramento para o teor de fibra, que é uma característica sem pressão da seleção 



 

natural, acredita-se que essa diferença está relacionada com o processo de amostragem das 

famílias. Os métodos de condução de populações segregantes que geraram famílias de 

feijoeiro-comum do grupo carioca com menor interação com ambientes para o caráter teor 

de fibra bruta, e famílias com maior potencial genético e mais estáveis foram os métodos 

bulk e bulk dentro de famílias F2. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., efeito da amostragem, interação de genótipos com 

ambientes, adaptabilidade. 

 

ABSTRACT 
 

COMPARISON OF GENETIC POTENTIAL AND STABILITY OF FAMILIES 

OBTAINED BY DIFFERENT BREEDING METHODS FOR THE RAW FIBER 

CONTENT IN COMMON BEAN 
 

The aim of this study was to evaluate and compare the genetic potential, the 

phenotypic adaptability and stability of common bean families with carioca grains for the 

raw fiber content obtained by three breeding methods, using the methodologies 

Annicchiarico, Cruz et al. and AMMI. The families were obtained from crosses among the 

lines CNFC 7812 and CNFC 7829. These families were conducted by three breeding 

methods, bulk – population, bulk within families F2 and SSD – Single Seed Descent – until 

F7 generation. Posteriorly, we selected 15 families F8 in each method, considering that 

most families interacted with the environment for of the characters yield and raw fiber 

content and also the families above and below for these two characters. The 15 families 

selected of each method, two controls (BRS Estilo and Perola) and the two genitors totaled 

49 treatments. The methodology used to determine raw fiber content was the acid-base 

digestion, using twqhe fiber determinator Tecnal
®
 model TE-149. The design employed 

was simple 7x7 lattice with two replications, plots of two rows of four meters, 0.5 m 

spacing between rows and 15 seeds/meter. The trials were evaluated in eleven 

environments: Anapolis-GO (wet season 2009 and winter season 2010), Ponta Grossa-PR 

(wet season 2009, dry season 2010 and wet season 2010), Lavras-MG (dry season 2010), 

Petrolina-PE (wet season 2010), Sete Lagoas-MG (dry season 2010) and Santo Antonio de 

Goias (dry season 2010, winter season 2010 and wet season 2010). We performed a joint 

analysis of variance in that was estimated genetic parameters related to families and their 

interactions with environments for each method. Stability analysis were performed, using 

the methodologies Annicchiarico, Cruz et al. and AMMI with your adaptations, for all 

methods. The raw fiber content was assessed in all families coming from the three 

breeding methods. The breeding methods were distinct in getting families, occurred 

variability among families within each method and there was effect of interaction these 

families with environments for all breeding methods. The method bulk stood out with 

greater selection gain (3.37%), followed by the bulk within F2 (1.83%). The families 

obtained by these two methods were little influenced by the environment and both methods 

were more efficient in generating superior and stable families. In the average of all 

methodologies the of adaptability and stability used, the bulk within F2 had the highest 

number of families more stable to the adaptation general. For favorable environments the 

methods bulk and bulk within F2 showed the same percentage of families (40%) more 

stable to these conditions. Because there was difference between the improvement methods 

to raw fiber content, which is a characteristic without natural selection pressure, it is 
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believed that this difference is related to the sampling process of the families. The methods 

of conducting segregating populations that generate families of common bean group 

carioca with less interaction with environments to the character raw fiber content and 

families with higher genetic potential and most stable were the methods bulk and bulk 

within families F2. 

 

Key words: Phaseolus vulgaris L., effect of sampling, genotypes environments interaction, 

adaptability. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) está entre as leguminosas de maior 

importância no Brasil, sobretudo, pela relevância nos aspectos social e econômico. Essa 

espécie faz parte da dieta habitual dos brasileiros, especialmente, os de baixa renda, e 

desempenha funções importantes, pois os grãos apresentam altos teores de fibras (3% a 

6%), proteína (25%), carboidratos complexos (60 a 65%) e baixos teores de gordura (0,8% 

a 1,5%) e de sódio e ausência de colesterol (Hosfield, 1991; Geil & Anderson, 1994; 

Morrow, 1991). 

O consumo de alimentos ricos em fibra alimentar é fundamental para manter a 

saúde e prevenir diversas doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, como câncer, 

problemas cardiovasculares e de constipação intestinal, diabetes e obesidade (Hughes, 

1991; Geil & Anderson, 1994; Moore et al., 1998; Costa, 2003). Assim, as frações que 

compõem a fibra alimentar exercem efeitos fisiológicos distintos no organismo. Desse 

modo, a fibra insolúvel possui a capacidade de reter mais água, o que provoca aumento do 

volume fecal e da pressão osmótica, aumentando a frequência da evacuação, diminuindo o 

tempo de trânsito no cólon e o risco de ocorrência de hemorróidas e diverticulite, 

prevenindo assim a constipação e o câncer de cólon (Olson et al., 1987; Moore et al., 1998; 

Vanderhoof, 1998; Maffei, 2004). 

Nesse contexto, o programa de melhoramento genético do feijoeiro-comum 

tem direcionado seus trabalhados para o desenvolvimento de cultivares mais estáveis, 

mantendo a produtividade, agregada a outras características de interesse, dentre elas, o teor 

de fibra bruta nos grãos, que é um componente importante na alimentação humana, por 

apresentar qualidades funcionais benéficas à saúde. 

O conhecimento da variabilidade genética para o teor de fibra em genótipos de 

feijoeiro-comum e suas interações com ambientes e com os métodos de melhoramento são 

muito importantes, uma vez que são poucas as informações disponíveis sobre essa 
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característica (Londero et al., 2008a). A variabilidade é função da diversidade genética dos 

genitores e, também, dos métodos de condução das populações segregantes (Castanheira & 

Santos, 2004). As comparações entre os métodos de condução de populações em feijoeiro-

comum visam, principalmente, a produtividade de grãos (Raposo et al., 2000). Isso porque 

as diferenças entre as linhagens elites e as cultivares recomendadas estão cada vez mais 

difíceis de serem detectadas. 

O teor de fibra bruta é um caráter que pode ser influenciado pelo efeito da 

amostragem, o que provoca a perda de alelos nas várias gerações de avanço da população, 

visto que, os alelos que estavam presentes nos indivíduos iniciais não serão os mesmos 

presentes nas plantas finais. Nesse sentido, a grande vantagem de comparar os métodos de 

melhoramento é verificar o efeito da amostragem que ocorre nesse caráter. A amostragem 

deficiente no método SSD, pode comprometer a manutenção do ganho genético ao longo 

do tempo. 

Estudos sobre a interação de genótipos com ambientes (GxA) são importantes 

e bastante difundidos nos programas de melhoramento, sobretudo, para identificar 

genótipos com maiores respostas quando submetidos as mais diferentes condições 

ambientais. A presença da interação pode levar a uma baixa correlação entre genótipos e 

ambientes, ou seja, na maioria das vezes, os melhores genótipos num determinado local 

não serão em outros. 

No cultivo do feijoeiro-comum ocorre acentuada interação GxA, que está 

presente na avaliação de diversas características, especialmente na produtividade de grãos, 

comprovada em vários trabalhos conduzidos com a cultura no Brasil (Ramalho et al., 1998, 

2002; Carbonell et al., 2004; Oliveira et al., 2006; Melo et al., 2007; Pereira et al., 2009a, 

2010; Torga, 2011). O estudo da interação GxA em populações segregantes ainda é pouco 

trabalhado na maioria das culturas, principalmente na cultura em questão. Ademais, 

estudos da interação GxA para o teor de fibra bruta em feijoeiro-comum, também, são 

poucos e incipientes. Londero et al. (2008b) acreditam que o teor de fibra alimentar em 

feijão seja altamente influenciado pelo ambiente. 

Nesse sentido, o estudo da interação (GxA) é importante, mas não 

proporcionam informações minuciosas a respeito do comportamento de cada genótipo 

frente as variações ambientais. Desse modo, são empregadas as análises de adaptabilidade 

e de estabilidade, pelas quais torna-se possível a identificação de genótipos com 

comportamento previsível e que sejam responsivas às variações ambientais, seja em 
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condições específicas ou amplas (Cruz & Regazzi, 2001). Dentre as diversas metodologias 

de análises de adaptabilidade e estabilidade, a proposta por Annicchiarico (1992) vem 

sendo bastante utilizada, em estudos como o caráter produtividade de grãos, devido à 

facilidade de interpretação e por classificar, entre os mais adaptados e estáveis, os 

genótipos com maior média de produtividade (Borges et al., 2000; Pereira et al., 2009a, 

2009b). Esta metodologia baseia-se na estimação de um índice de recomendação de 

determinado genótipo, no qual a estabilidade é medida pela superioridade do genótipo em 

relação à média de cada ambiente (Cruz & Carneiro, 2006). 

A maioria dos métodos de adaptabilidade e de estabilidade utiliza a técnica de 

regressão, medindo a variação da produtividade ou qualquer outro caráter quantitativo, em 

relação a um índice ambiental. Esta técnica foi inicialmente proposta por alguns 

pesquisadores, porém, recebeu mais notoriedade por meio dos trabalhos de Finlay & 

Wilkinson (1963) e Eberhart & Russell (1966). Nesse sentido, a metodologia proposta por 

Cruz et al. (1989), que é uma extensão da metodologia proposta por Silva & Barreto 

(1985), baseia-se em uma análise de regressão linear bissegmentada, sendo que esta é 

operacionalmente mais simples e com propriedades estatísticas mais adequadas aos 

propósitos do melhoramento. Vencovsky & Barriga (1992) comentaram que esse modelo 

permite detectar, por exemplo, se um tratamento tem comportamento diferente nos 

ambientes desfavoráveis e favoráveis. 

O modelo de efeitos principais aditivos e interação multiplicativa (AMMI) vem 

destacando-se em relação aos estudos de adaptabilidade e de estabilidade, pois, permite a 

seleção de genótipos mais produtivos, possibilita a observação de adaptações específicas e 

possui facilidade de interpretação gráfica dos resultados, entre outras vantagens (Zobel et 

al., 1988; Duarte & Vencovsky, 1999). 

Desse modo, os objetivos deste trabalho foram avaliar o potencial genético de 

famílias obtidas por três métodos de  melhoramento: bulk, bulk dentro de famílias F2 e SSD 

e avaliar a interação de genótipos com ambientes por meio de estudos de adaptabilidade e 

estabilidade fenotípica, utilizando-se as metodologias de Annicchiarico, Cruz et al. e 

AMMI para o caráter teor de fibra bruta. 

 

 

 

 

44 



 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Obtenção e condução das populações segregantes 

 

As famílias de feijoeiro-comum utilizadas neste trabalho foram obtidas do 

cruzamento entre as linhagens elite com grão tipo carioca CNFC 7812 e CNFC 7829. 

Inicialmente quando a população base foi gerada, as primeiras análises laboratoriais para a 

extração da fibra bruta era realizada pelo método de digestão ácida. Maiores detalhes da 

metodologia de digestão ácida em Brasil (2005). Posteriormente, essa metodologia de 

análise para o teor de fibra bruta foi abandonada e substituída pelo método de digestão 

ácido-base descrito pela AOAC (1997). Essas linhagens foram obtidas pelo programa de 

melhoramento de feijoeiro-comum da Embrapa Arroz e Feijão. A linhagem CNFC 7812 

advém do cruzamento BZ 3836-1// FEB 166 / AN 910523, o mesmo cruzamento que 

originou a cultivar BRS Pontal lançada pela Embrapa (Del Peloso et al., 2003). A linhagem 

CNFC 7829 originou-se do cruzamento BZ 3836-1 //AN 910518 / CB 734579. As 

linhagens AN 910523 e AN 910518 são linhagens irmãs ({[(IPA 7419 X  TU) X LM 

10047] x LM 10009}) do programa de melhoramento da Embrapa visando à resistência a 

antracnose (AN) – Colletotrichum lindemuthianum, as demais linhagens advém de 

programas visando resistência ao crestamento bacteriano (CB) – Xanthomonas axonopodis 

pv. phaseoli, e arquitetura de planta FEB (Experimental bush bean) e BZ proveniente de 

programas de melhoramento do CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical). 

As famílias foram conduzidas por três métodos de melhoramento: bulk (1000 

plantas por geração até F5, com seleção aleatória de 100 plantas nessa geração), bulk dentro 

de famílias F2 (100 famílias por geração até F5) e SSD (100 sementes por geração até F5). 

A partir da geração F5 foram selecionadas aleatoriamente, 64 famílias de cada método. Na 

geração F6 essas famílias foram multiplicadas, com intuito de obter sementes suficientes 

para realizar as avaliações iniciais na geração F7, no ano de 2008 no trabalho de Silva 

(2009). A condução destas populações segregantes foi realizada segundo descrito por 

Ramalho et al. (2001). Embora, considera-se que em gerações avançadas, como neste 

trabalho (a partir de F7 e F8) a denominação correta para os genótipos avaliados é 

linhagem. Porém, neste trabalho será utilizado o termo famílias, visto que em um dos 

métodos empregados a denominação utilizada são famílias. 
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Com base nos resultados obtidos por Silva (2009), foram selecionadas 15 

famílias F8 originadas de cada método (geração F5:8 para famílias do bulk, F2:8 para bulk 

dentro de F2 e F5:8 para SSD). Essa seleção levou em consideração as famílias que mais 

interagiram com o ambiente para os caracteres produtividade e teor de fibra bruta e, 

também, as famílias superiores e inferiores para estes dois caracteres (Apêndice – Tabela 

A.1). As 15 famílias selecionadas de cada método, duas testemunhas (BRS Estilo e Pérola) 

e os dois genitores totalizaram 49 tratamentos. O delineamento empregado foi o látice 

simples 7x7, com duas repetições, parcelas de duas linhas de quatro metros, espaçamento 

de 0,5 metros entre linhas e 15 sementes por metro. Os ensaios foram avaliados em onze 

ambientes, representando locais e épocas de semeadura da cultura (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1. Ambientes, épocas, latitude, longitude e altitude, dos ensaios de avaliação das 

famílias de feijoeiro-comum. 

Ambientes Épocas Latitude “S” Longitude “W” Altitude (m) 

Anápolis-GO 
Águas 2009 

Inverno 2010 
16º 24’ 50” 48º 51’ 15” 1077 

Ponta Grossa-PR 

Águas 2009 

   Seca 2010 

Águas 2010 

25º 05’ 42” 50º 09’ 43” 969 

Lavras-MG   Seca 2010 21º 13’ 32” 44º 58’ 40” 918 

Petrolina-PE   Águas 2010   9º 23’ 97” 40º 30’ 58” 398 

Sete Lagoas-MG   Seca 2010 19º 28’ 47” 44º 14’ 54” 771 

S. A. de Goiás-GO
1
 

  Seca 2010 

Inverno 2010 

Águas 2010 

16º 28’ 00’’ 49º 17’ 00” 823 

1
 S. A. de Goiás-GO: Santo Antônio de Goiás-GO. 

 

3.2.2 Determinação de fibra bruta utilizando o método ácido-base 

 

O método utilizado na determinação do teor de fibra bruta foi o da digestão 

ácido-base descrito pela AOAC (1997), com modificações. Na metodologia descrita pela 

AOAC (1997), a quantificação da fibra bruta é realizada por meio de diluições ácidas e 

básicas em recipientes denominados cadinho de Gooch, o que dificulta a quantificação de 

um grande número de amostras. As modificações realizadas neste trabalho consistiram em 

realizar a extração da fibra bruta no equipamento denominado determinador de fibras da 

Tecnal
®
, modelo TE-149, que originalmente determina a fibra em detergente neutro (FDN) 
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e a fibra em detergente ácido (FDA), possibilitando a extração de um número maior de 

amostras, tornando-se um método mais rápido e menos oneroso. 

Foram utilizadas 80 sementes por parcela, selecionadas por tamanho e 

aparência uniformes (com umidade a 13%). Estas parcelas correspondem às parcelas dos 

ensaios de campo, porém utilizou-se duas repetições. As sementes foram moídas em 

moinho analítico de faca fixa, IKA A11 Basic, até a obtenção de partículas inferiores a 

1mm e, as mensurações realizadas nas farinhas obtidas por meio da moagem. 

A digestão da fibra bruta foi realizada no laboratório de qualidade de grãos e 

subprodutos, da Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO, e para a 

determinação de fibra no equipamento (determinador de fibra), utilizaram-se os seguintes 

materiais: pano tecido não tecido (TNT), para a confecção de saquinhos (5cm x 5cm); 

prensa seladora para vedar os saquinhos; béquer plástico de dois litros; balão volumétrico 

de dois litros; solução de ácido sulfúrico na concentração de 1,25%; solução de hidróxido 

de sódio na concentração de 1,25%; balança analítica para pesagem da farinha; estufa 

(105°C); dessecador; moinho de facas e pinça para manipular os saquinhos. 

Foram realizados dois procedimentos de lavagem dos saquinhos em ácido e 

base, o primeiro consistiu na lavagem do saquinho sem amostra e a segundo com amostra, 

que estão detalhadas a seguir. 

No primeiro procedimento, após o preparo dos saquinhos de TNT, foram 

enumerados e, para cada lote de 26 amostras, foi acrescentado um saquinho vazio 

(controle). Os saquinhos foram fervidos na solução ácida de 2,25 L, no determinador, por 

quinze minutos e, posteriormente, realizaram-se três lavagens com água destilada fervente, 

sendo que, a primeira lavagem durou cinco minutos, e as outras duas, três minutos cada. 

Em seguida, foram fervidos em solução básica de 2,25 L, por quinze minutos, utilizando-

se, em seguida, o mesmo procedimento de lavagem com água destilada descrito 

anteriormente. Esta lavagem prévia é realizada para ambientalizar os saquinhos, impedindo 

algum erro posterior na quantificação. Após as lavagens, foram colocados em estufa 

(105°C) por dezesseis horas, e, após este período foram colocados no dessecador, com o 

auxílio de uma pinça, por quarenta minutos sendo, posteriormente, pesados e os valores 

dos sacos vazios anotados. 

No segundo procedimento, para cada amostra, pesou-se um grama da farinha, 

base úmida, de feijão cru que foi adicionado aos saquinhos. Estes foram vedados, assim 

como o saquinho vazio (controle), espalhando-se uniformemente a amostra dentro do 
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saquinho e transferindo-os posteriormente para o suporte do determinador de fibra. O 

equipamento contendo 2,25 L de solução ácida, à temperatura ambiente, foi fechado. Ao 

atingir a temperatura de 95°C foi cronometrado o tempo de 30 minutos. Passado este 

tempo, escoou-se a solução ácida em recipiente apropriado, para posterior neutralização e 

descarte e, em seguida, lavaram-se os saquinhos com água destilada fervente por três 

vezes, sob agitação do aparelho, para remover o excesso de solução ácida, sendo a primeira 

lavagem de cinco minutos e as outras duas de três minutos. Escoou-se toda a água contida 

no recipiente do equipamento ao término de cada lavagem, trocando-a para a lavagem 

seguinte. 

Adicionaram-se ao aparelho 2,25 L de solução básica e aguardou-se o 

aquecimento da solução (95°C), em seguida, cronometrou-se o tempo de 30 minutos. Após 

o término da extração, desligou-se o aparelho e escoou-se a solução básica. Em seguida 

realizaram-se novamente as lavagens com água destilada fervente como descrito 

anteriormente. Os saquinhos foram então retirados do suporte do aparelho e distribuídos 

em bandejas inox, forradas com papel toalha e levados à estufa (105°C) por dezesseis 

horas. Após este período, foram retirados os saquinhos e colocados em dessecador por um 

período de uma hora, para equilíbrio de temperatura e umidade, sendo em seguida pesados 

e os valores anotados em planilhas. 

O teor de fibra bruta foi obtido por meio da diferença do peso do saquinho seco 

com a amostra, após a digestão ácido-base, pelo peso do saquinho seco sem a amostra, 

antes da digestão. O valor obtido foi multiplicado por cem para se obter o teor de fibra 

bruta em porcentagem. 

 

3.2.3 Análises genéticas e estatísticas 

 

Foi realizada a análise de variância individual para o teor de fibra bruta das 

famílias nos onze ambientes. Para a obtenção das médias genotípicas, nas análises 

individuais dos experimentos, foi adotado o seguinte modelo para o delineamento látice 

simples: 

 

em que:  é o valor observado do tratamento k, no bloco j; µ é a média geral;  é o efeito 

aleatório do tratamento k;  é o efeito do bloco j e  é o erro experimental associado à 

observação . 
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A partir das esperanças matemáticas dos quadrados médios foram estimados os 

componentes de variância e os parâmetros genéticos e fenotípicos, segundo procedimento 

descrito por Vencovsky & Barriga (1992). 

A homogeneidade de variância entre os experimentos foi avaliada dentro de 

cada ensaio, pelo critério de Pimentel Gomes (1990), isto é, considerando-se a razão entre 

a maior e a menor variância do erro inferior a sete. Realizou-se, então, a análise conjunta 

de variância, a partir das médias das famílias para teor de fibra. O modelo matemático 

referente à análise conjunta, considerando os ambientes como fixo e as famílias como 

aleatório está apresentado abaixo: 

 

em que:  é o valor observado do tratamento k, no bloco j, dentro do ambiente l; µ é a 

média geral;  é o efeito aleatório do tratamento k;  é o efeito fixo do ambiente l (local 

ou ano);  é o efeito do bloco j dentro do ambiente l;  é o efeito da interação 

tratamento k e ambiente l e  é o erro experimental associado à observação . 

O esquema da análise individual e conjunta de variância é mostrado na Tabela 

3.2, na qual se encontram-se os quadrados médios, com suas respectivas esperanças 

matemáticas Vencovsky & Barriga (1992). 

 

Tabela 3.2. Esquema geral da análise individual e conjunta de variância com as 

respectivas esperanças matemáticas do quadrado médio, E (QM). 

 Individual  

FV    QM E(QM) 

Repetições         Q1 - 

Bloco/Repetições         Q2 - 

Tratamento ajustado (G)         Q3  

Erro efetivo         Q4                         

 Conjunta  

F.V       QM E (QM) 

Ambiente (A)  Q5              - 

Tratamento ajustado (G)  Q6     

Famílias Bulk d.F2
1
(F2:8)      Q6’  

Famílias Bulk (F5:8)      Q6’’  

Famílias SSD (F5:8)      Q6’’’  

Interação G x A        Q7  
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Tabela 3.2. (Continuação) 

F.V     QM        E (QM) 

Bulk d.F2 (F2:8) x A      Q7’  

Bulk (F5:8) x A      Q7’’  

SSD (F5:8) x A      Q7’’’  

Erro Efetivo médio      Q8                   
1
Bulk d.F2: bulk dentro de família F2. : variância genética entre tratamentos; : variância da interação 

tratamento com ambientes; : variância ambiental; l: número de ambientes e r: número de repetições. 

 

A partir das esperanças matemáticas dos quadrados médios, apresentados na 

Tabela 3.2, foram estimados os componentes de variância e os parâmetros genéticos e 

fenotípicos apresentados nas Tabelas 3.3 e 3.4. 

Por meio da análise de variância conjunta foram desdobrados os graus de 

liberdade das famílias para cada método obtendo-se as respectivas estimativas de 

parâmetros genéticos e fenotípicos para o caráter teor de fibra. 

 

Tabela 3.3. Estimativas dos componentes de variância e dos parâmetros genéticos e 

fenotípicos de cada local. 

Estimativas Individual 
Expressão p/ as 

estimativas 

 Variância genética entre as famílias no ambiente l 
 

 Variância fenotípica média entre as famílias no 

ambiente l  

 Variância do erro no ambiente l  

 Herdabilidade no sentido amplo no ambiente l 
 

 Coeficiente de variação genético entre as médias 

das famílias no ambiente l, sendo  a média das 

famílias  

 Coeficiente de variação experimental entre as 

médias das famílias no ambiente l, sendo  a média 

das famílias  

Q3: QM do tratamento ajustado; Q4: QM do erro efetivo, na análise de variância individual. 
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Tabela 3.4. Estimativas dos componentes de variância e dos parâmetros genéticos e 

fenotípicos da análise conjunta. 

Estimativas  Conjunta 
 Expressão p/ as 

estimativas 

 Variância genética método Bulk d.F2  
 

 Variância genética método Bulk 
 

 Variância genética método SSD 
 

 Variância fenotípica método Bulk d.F2 
 

 Variância fenotípica método Bulk 
 

 Variância fenotípica método SSD 
 

 Variância do erro Q8 

 Herdabilidade média método Bulk d.F2 
 

 Herdabilidade média método Bulk 
 

 Herdabilidade média método SSD 
 

 Coeficiente de variação genético do 

método Bulk d.F2, sendo  a média do 

respectivo método   

 Coeficiente de variação genético do 

método Bulk, sendo  a média do 

respectivo método  

 Coeficiente de variação genético do 

método SSD, sendo  a média do 

respectivo método  

 Coeficiente de variação experimental do 

método Bulk d.F2, sendo  a média do 

respectivo método 

 

 Coeficiente de variação experimental do 

método Bulk, sendo  a média do 

respectivo método 
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Tabela 3.4. (Continuação) 

Estimativas Conjunta 
Expressão p/ as 

estimativas 

 Coeficiente de variação experimental do 

método SSD, sendo  a média do 

respectivo método 

 

 Variância da interação método Bulk d.F2 

x ambiente  

 Variância da interação método Bulk x 

ambiente  

 Variância da interação método SSD x 

ambiente  

Q6: QM do tratamento; Q7: QM da interação genótipo x ambiente; Q8: QM do erro médio efetivo. 

 

O erro associado às estimativas de herdabilidade média das famílias obtidas 

pelos métodos de melhoramento de acordo com Vello & Vencovsky (1974) foi 

determinado por meio da seguinte fórmula: 

 

em que:  (grau de liberdade dos tratamentos) 

               (grau de liberdade do erro) 

O ganho por seleção, das cinco famílias com os maiores teores de fibra em 

cada método de melhoramento, foi calculado conforme Ramalho et al. (1993), utilizando a 

expressão: 

 

em que: GS (%) é o percentual do ganho por seleção;  é o diferencial de seleção, que 

corresponde à média de todas as famílias por método (X0), menos a média das cinco 

melhores famílias;  é a herdabilidade. 

A partir dos dados médios das análises de variância e uma vez detectada a 

interação (GxA), há alternativas para atenuar os seus efeitos da interação. Entre essas 

alternativas, a mais empregada é a identificação de genótipos com maior estabilidade por 

meio do estudo da adaptabilidade e estabilidade. No presente trabalho, foram utilizados os 

seguintes métodos: Annicchiarico (1992); Cruz et al. (1989) e a análise AMMI (Zobel et 

al., 1988). 

52 



 

Na metodologia proposta por Annicchiarico (1992), a estabilidade é medida 

pela superioridade do genótipo em relação à média de cada ambiente. O método baseia-se 

na estimação de um índice de recomendação, que indica se determinado genótipo mostrou 

comportamento relativamente superior a média do ambiente, no qual os dados são 

transformados previamente, em valores percentuais, tendo como referência a média dos 

genótipos em cada local. Assim, se uma família obteve índice igual a 105,0%, isto, quer 

dizer que, com 75% de probabilidade, esta família teve desempenho 5% superior à média 

ambiental. 

O índice de recomendação genotípico é estimado por: 

                       gzgigi i
z ˆˆ

1  

considerando-se todos os ambientes, em que: é a média porcentual dos genótipos i; 

 é o desvio-padrão dos valores zij, associado ao i-ésimo genótipo; z(1- ) é o percentil 

da função de distribuição normal padrão. O índice será calculado, também, para os 

ambientes favoráveis (com média superior a média geral) e desfavoráveis (com média 

inferior a média geral). O coeficiente de confiança adotado será de 75%, isto é, = 0,25, 

valor frequentemente adotado (Cruz & Carneiro, 2006). 

Nesta metodologia considera-se, simultaneamente, o desempenho do genótipo 

e sua estabilidade, de forma que os maiores valores dos índices de recomendação (Wi) são 

obtidos para aqueles de maior média percentual (Zi) e menor desvio ( ). Assim, de forma 

mais ampla, considera-se que (Wi) expressa a estabilidade e, também, a adaptabilidade 

genotípica (Cruz & Carneiro, 2006). Foi realizada a classificação dos genótipos em cada 

situação de adaptação, dessa forma, os genótipos com as maiores porcentagem serão os 

mais estáveis e assim sucessivamente. 

Na metodologia proposta por Cruz et al. (1989), que é uma extensão da 

metodologia proposta por Silva & Barreto (1985), esse autor tornou-a mais simples e com 

propriedades estatísticas mais adequadas aos propósitos do melhoramento. A metodologia 

baseia-se na análise de regressão linear bissegmentada e tem como parâmetros de 

adaptabilidade, a média ( ) e a resposta linear aos ambientes desfavoráveis ( ) e aos 

ambientes favoráveis ( . A estabilidade dos genótipos é avaliada pelos desvios da 

regressão  de cada genótipo, em função das variações ambientais. 

O modelo adotado foi o seguinte: 

 

gi
ˆ

gzi
ˆ
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em que:  é a média do genótipo i no ambiente j;  é o índice de ambiente codificado. 

Tem-se  se , e  se , sendo  a média dos índices  

positivos.  é o desvio de regressão linear;  é o erro médio associado à média. 

No presente trabalho, visando obter um índice de estabilidade geral na 

metodologia de Cruz et al. (1989), que associa a estabilidade com a adaptabilidade 

fenotípica em ambos ambientes (favoráveis e desfavoráveis), foi proposto o índice de 

classificação geral do genótipo (ICG). Esse índice foi obtido somando a classificação dos 

genótipos considerando cada um dos parâmetros de estabilidade ,  e do QMD 

(quadrado médio do desvio da regressão) isoladamente. Posteriormente, os genótipos 

foram classificados considerando o seu respectivo valor do ICG, sendo o genótipo com 

adaptação ampla aquele com menor valor de ICG e assim sucessivamente, além disso, 

levou-se em conta a média do respectivo genótipo. 

A análise AMMI engloba componentes aditivos, para estudar os efeitos 

principais (genótipos e ambientes), e componentes multiplicativos para estudar a interação. 

Na análise de componentes principais, a variação contida nos componentes significativos é 

chamada de “padrão”, e a contida nos não significativos, de “ruído”. Para a utilização da 

metodologia AMMI, o modelo utilizado foi: 

 

em que:  é a resposta média do genótipo i (i = 1, 2, ..., G genótipos) no ambiente j (j = 1, 

2, ..., A ambientes);  é a média geral dos ensaios;  é o efeito fixo do genótipo i;  é o 

efeito fixo do ambiente j;  é o k-ésimo valor singular (escalar) da matriz de interações 

original (denotada por GA);  é o elemento correspondente ao i-ésimo genótipo no k-

ésimo vetor singular coluna da matriz GA;  é o elemento correspondente ao j-ésimo 

ambiente no k-ésimo vetor singular linha da matriz GA;  é o ruído associado ao termo 

(ga)ij da interação clássica do genótipo i com o ambiente j;  é o erro experimental médio. 

O teste F de Gollob foi utilizado para seleção do modelo (Duarte & Vencovsky, 1999). 

O método produz escores de componentes principais de interação (IPCA) para 

cada genótipo, que refletem a sua contribuição para a interação GxA. Para identificação 

dos genótipos mais estáveis foram obtidas as médias dos escores absolutos, de cada 

genótipo, para os componentes principais que foram significativos a 1% de probabilidade 
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pelo teste de F, ponderadas pela explicação de cada componente, com as quais se obteve a 

média ponderada dos escores absolutos (MPEA): 

 

em que:  é a média ponderada dos escores absolutos;  é o i-ésimo percentual de 

explicação da i-ésima componente principal;  é a i-ésima componente principal. 

Assim, conforme Pereira et al. (2009a), o genótipo com a menor MPEA é o 

mais estável. A interpretação da estabilidade foi realizada também por meio da análise 

gráfica, com a média dos genótipos e a MPEA. Genótipos mais próximos a zero no eixo 

das ordenadas são os mais estáveis, enquanto aqueles mais afastados são os que mais 

contribuem para a interação. 

Visando associar a adaptabilidade com a estabilidade fenotípica na análise 

AMMI, utilizou-se conforme Torga (2011) a média ponderada dos escores absolutos 

(MPEA) e a média da característica analisada, nesse caso o teor de fibra bruta, obtendo 

assim a MPEAF (média ponderada dos escores absolutos e teor de fibra bruta). No 

presente trabalho, esta média foi calculada pela ponderação da média do teor de fibra bruta 

dos genótipos, com peso igual a três, e da MPEA, com peso igual a dois, e permite a 

avaliação da adaptabilidade e estabilidade simultaneamente, conforme, indicado na 

expressão abaixo: 

 

em que:  é a média ponderada dos escores absolutos e teor de fibra bruta;  é a i-

ésima média do teor de fibra do genótipo i;  é o genótipo com a maior média para 

o teor de fibra bruta;  é a i-ésima média ponderada dos escores absolutos; 

 é o genótipo com a o menor valor de . 

No presente trabalho, para avaliar a adaptação ampla e específica (em 

ambientes favoráveis e desfavoráveis) dos genótipos (famílias, genitores e testemunhas) 

para todos os métodos de estabilidade, foi realizada uma média aritmética da classificação 

de cada genótipo em cada método. A menor média de classificação dos genótipos 

corresponde ao genótipo mais adaptado pelos três métodos na adaptação ampla, sendo 

realizado o mesmo procedimento para as adaptações específicas. Essa classificação foi 

denominada de índice de classificação geral dos genótipos na combinação dos métodos de 

estabilidade (ICM). 
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As análises foram realizadas com o auxílio do aplicativo Genes (Cruz, 2007), 

SAS
®
, Statistical Analysis System, versão 9.1 (SAS Institute Inc., 2000) e foram 

implementadas planilhas eletrônicas, construídas no aplicativo Microsoft Excel
®
, que, 

também, foi utilizada para a geração do gráfico (MPEA vs Teor de fibra bruta). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As análises individuais dos onze ensaios mostraram diferenças significativas 

(p 0,05) na maioria dos ensaios (91%), indicando variabilidade entre os genótipos 

(famílias, genitores e testemunhas) para o caráter teor de fibra bruta no grão (Tabela 3.5). 

As médias dos ambientes variaram de 4,56% a 5,27% e a média geral do teor de fibra bruta 

foi 4,85%. 

Observou-se que cinco ambientes (Anápolis-GO/inverno 2010, Santo Antônio 

de Goiás-GO/seca, inverno e águas 2010 e Sete Lagoas-MG/seca 2010) apresentaram 

média superior a média geral (4,85%). Nesses ambientes, a herdabilidade ( ) para o 

caráter variou de 41,7% a 82,7%, valores de médios a altos, que indicam que essa 

característica pode ser controlada por poucos genes e que existem chances de sucesso no 

programa de melhoramento para a seleção de famílias com maiores teores de fibra bruta. 

A razão entre o maior e o menor quadrado médio do resíduo foi inferior a sete 

que, segundo Pimentel Gomes (1990), possibilita a análise conjunta dos dados (Tabela 

3.6). Nessa análise, observa-se que a maioria das fontes de variações foram altamente 

significativas (p 0,01), exceto para métodos que foi significativo com p 0,05 e não 

significativo para genitores e interação genitores x ambientes. Desse modo, nota-se que os 

métodos de melhoramento foram distintos na obtenção das famílias, que ocorreu 

variabilidade entre as famílias dentro de cada método e que houve efeito da interação 

dessas famílias com ambientes para todos os métodos de melhoramento. Isso evidencia a 

complexidade de um programa de melhoramento para o aumento do teor de fibra bruta em 

feijoeiro-comum e a importância deste estudo, que possibilitará selecionar famílias 

superiores e distinguir qual método é mais eficiente para a seleção do caráter em questão. 

As médias das famílias obtidas nos três métodos foram semelhantes (bulk-

4,87%; bulk dentro de F2- 4,84%; SSD- 4,89%), não sendo possível por meio dessa 

estimativa discriminar o melhor método. Porém, a pequena diferença entre as médias das 

famílias nos três métodos reforça a importância de obter outras estimativas de parâmetros 
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que permita além de comparar melhor os métodos, também avaliar o potencial destas 

populações para o caráter em questão. 

No entanto, as estimativas dos parâmetros genéticos e a significância do efeito 

de famílias de cada método, confirmam a existência de variabilidade para o teor de fibra 

bruta nessa população. Apesar de ocorrer teores similares de fibra bruta, os alelos 

favoráveis presentes em cada um dos genitores, provavelmente, eram distintos o que 

garantiu variabilidade na população. 

Um dos fatores que mais interfere no trabalho do melhorista é o componente da 

interação GxA. Considerando todas as famílias, independentemente do método, a variância 

da interação GxA ( ) foi de 422% da estimativa da variância genética ( ). Para as 

famílias obtidas pelo método bulk, a variância da interação correspondeu a 23,5% da 

proporção total da interação das famílias considerando todos os métodos, seguido pelo bulk 

dentro de F2 com 33,0% e o SSD com 43,5% (Tabela 3.6). Nota-se que as famílias 

derivadas do método SSD, a relação da variância da interação foi quase duas vezes o valor 

observado no método bulk e aproximadamente uma vez e meia no bulk dentro de F2. A 

explicação para essa diferença é, principalmente, a magnitude da variância genética entre 

as famílias, que no método bulk foi mais expressiva do que nos outros dois métodos. 

Assim, as famílias conduzidas pelo método bulk foram menos influenciadas pelo ambiente, 

fator positivo na obtenção de famílias estáveis. A interação GxA para teor de fibra bruta 

em feijoeiro-comum, também, foi constatada por Silva (2009). Segundo esses autores, o 

teor de fibra no grão é um caráter influenciado pelo ambiente, situação essa confirmada 

neste trabalho. 

A herdabilidade média ( ) para o teor de fibra foi de 81,5%, cujo valor é 

considerado elevado, o que possibilita o sucesso na seleção de famílias superiores nos três 

métodos de melhoramento (Tabela 3.6). Neste trabalho, o método que obteve a maior 

estimativa de  foi o método bulk (85,4%), seguida pela  do método bulk dentro de F2 

(71,4%) e por último a do método SSD (66,2%) (Tabela 3.6). As estimativas do erro 

associadas à  para cada método de condução de populações segregantes, foi menor no 

método bulk ( 5,61), seguido pelo bulk dentro de F2 ( 10,99) e por último pelo SSD (

13,00). Nesse sentido, o erro associado ao método SSD indicou baixa precisão da 

estimativa do seu parâmetro de . 
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Tabela 3.5. Resumo da análise de variância por ambientes e estimativas dos parâmetros genéticos para o teor de fibra bruta avaliada nas 

famílias de feijoeiro-comum. 

Locais Época  
 

Fibra 

bruta 
Genitores 

  
 

(%) 

 

(%) 
 

(%) 
(%) Média Menor Maior 

1. Anápolis-GO    Águas 2009     0,0781
*
 0,0455 4,57 4,43 4,33

β
 4,53

α
 0,0163 0,0390 41,75 2,79 4,66 

2. Anápolis-GO Inverno 2010     0,6999
*
 0,1212 5,27 4,40 4,30

β
 4,51

α
 0,2893 0,3499 82,69 10,20 6,60 

3. S. A. de Goiás-GO
1
 Inverno 2010     0,3744

*
 0,0913 4,88 4,90 4,80

α
 4,99

β
 0,1425 0,1872 75,61 7,71 6,19 

4. S. A. de Goiás-GO      Seca 2010     0,5520
*
 0,1077 5,19 5,05 4,91

α
 5,18

β
 0,2221 0,2760 80,49 9,07 6,32 

5. S. A. de Goiás-GO   Águas 2010     0,1442
*
 0,0839 5,23 4,99 4,91

α
 5,07

β
 0,0301 0,0721 41,81 3,31 5,53 

6. Ponta Grossa-PR   Águas 2009     0,1499
*
 0,0744 4,57 4,36 4,28

α
 4,45

β
 0,0377 0,0749 50,38 4,24 5,96 

7. Ponta Grossa-PR      Seca 2010     0,2446
*
 0,0987 4,56 4,29 4,20

β
 4,39

α
 0,0729 0,1223 59,67 5,92 6,89 

8. Ponta Grossa-PR   Águas 2010     0,1966
*
 0,0946 4,82 4,70 4,62

α
 4,77

β
 0,0510 0,0983 51,87 4,68 6,38 

9. Lavras-MG      Seca 2010     0,1948
ns

 0,1213 4,73 4,74 4,67
α
 4,81

β
 - - - - - 

10. Sete Lagoas-MG      Seca 2010     0,2886
*
 0,0932 4,88 4,62 4,59

α
 4,66

β
 0,0977 0,1443 67,77 6,40 6,25 

11. Petrolina-PE   Águas 2010     0,2594
*
 0,0963 4,64 4,33 3,93

α
 4,74

β
 0,0815 0,1297 62,86 6,16 6,69 

1
S. A. de Goiás-GO: Santo Antônio de Goiás-GO. 

2
QMTRAT: Quadrado médio de tratamento. 

3
QMErro: Quadrado médio do Erro Efetivo.

4
: Variância genética. 

5
: 

Variância fenotípica. 
6

: Herdabilidade. 
7

: Coeficiente de variação genético. 
8

: Coeficiente de variação experimental. 
ns

: Não-significativo. 
*
 Significativo a 5% de 

probabilidade, pelo teste de F.  
α
CNFC 7812. 

β
CNFC 7829.  
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Tabela 3.6. Resumo da análise conjunta de variância para o teor de fibra no grão das 

famílias F8 obtidas por três métodos de melhoramento e avaliadas em onze 

ambientes e as estimativas dos parâmetros genéticos e fenótipos. 

FV GL SQ QM P-valor 

Ambientes (A) 10     72,5980 7,2598 0,0000 

Tratamentos Ajustados (TA) 48     24,3036 0,5063 0,0000 

Famílias Bulk d.F2 (F2:8) (14) 4,5819 0,3273 0,0000 

Famílias Bulk (F5:8) (14) 8,9771 0,6412 0,0000 

Famílias SSD (F5:8) (14) 3,8731 0,2766 0,0000 

Testemunhas (T) (1) 2,9390 2,9390 0,0000 

Genitores (Gen) (1) 0,2116 0,2116 0,1330 

Métodos (M) (2) 0,8138     0,4069 0,0140 

T:Gen:M (2) 2,9070 1,4535 0,0000 

TAxA 480    128,4480 0,2676 0,0000 

Bulk d.F2 (F2:8) x A (140)      32,9625 0,2355 0,0000 

Bulk (F5:8) x A (140)      46,3336 0,3310 0,0000 

SSD (F5:8) x A (140)      33,7049 0,2408 0,0000 

TxA  (10) 3,2484 0,3248 0,0000 

GenxA  (10) 0,8150 0,0815 0,5600 

MxA  (20) 4,1259 0,2063 0,0000 

T:GenxA  (20) 7,2578 0,3629 0,0000 

Erro efetivo médio 396      37,0260     0,0935 - 

Média geral (%)  4,85         -     - - 

Eficiência do látice (%)           106         -     - - 

 
 Bulk d. F2 Bulk SSD Média 

Média Fibra (%)  4,84 4,87 4,89 4,87 

  0,01063 0,02490 0,00832 0,01876 

  0,01488 0,02915 0,01257 0,02301 

 (%)  71,43 85,42 66,20      81,53 

     10,99      5,61    13,00     3,99 

(%)  2,13  3,24 1,86 2,81 

(%)  6,32 6,27 6,26 6,28 

  0,06452 0,10793 0,06693 0,07914 

GS (%)  1,83 3,37 1,72 - 

: variância genética; : variância fenotípica. : herdabilidade média. : erro associado a estimativa 

de herdabilidade de cada método. CVg: coeficiente de variação genético; CVe: coeficiente de variação 

experimental; : variância genética da interação; GS (%): ganho percentual por seleção. 

 

Considerando que o ganho por seleção é função da herdabilidade na geração 

em que as famílias foram avaliadas (Ramalho et al., 1993), os métodos que apresentaram 

as maiores estimativas de herdabilidade foram também os de maior ganho por seleção. O 
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método bulk apresentou o maior ganho por seleção que foi de 3,37%, seguido pelo método 

bulk dentro de F2 que foi de 1,83% e pelo método SSD que foi de 1,72% (Tabela 3.6). 

Silva (2009), trabalhando com este cruzamento, avaliou 64 famílias, na geração 

F7, em cada método em dois ambientes e estimou ganhos com a seleção de 2,85% para o 

bulk, 0,94% para bulk dentro de F2 e para o método SSD 2,24%. Comparando essas 

estimativas com as obtidas no estudo atual, observa-se que no método bulk dentro de F2 

houve um aumento no ganho genético de 94%, seguido pelo método bulk com 18%, em 

contrapartida, para o método SSD houve redução de 23% no ganho. Desse modo, esses 

resultados mostraram a superioridade dos métodos bulk dentro de F2 e bulk aumentando os 

ganhos no avanço das gerações, indicando serem mais eficientes para a condução de 

populações segregantes para o caráter teor de fibra. 

Dessa maneira, o método bulk dentro de F2 e bulk, garantem o maior ganho 

genético a longo prazo e o método SSD, apresenta dificuldades de manutenção do ganho 

genético ao longo do tempo. Esses resultados são corroborados pela proporção da interação 

GxA em cada método, que foi menor nas famílias obtidas pelo método bulk. Neste caso, 

foi possível aliar alta variabilidade, média alta e famílias mais estáveis (menor proporção 

da interação), as famílias oriundas do bulk mostraram-se ainda mais superiores. Em relação 

ao método SSD pode-se inferir que houve problema com a amostragem, comprometendo a 

manutenção do ganho genético ao longo do tempo. 

Trabalhando com o caráter produtividade em feijão e fixação simbiótica do 

nitrogênio por meio das bactérias Rhizobium, Pereira & Braidotti (2001) compararam o 

método bulk dentro de famílias F2 com o método SSD em um cruzamento entre as 

cultivares Negro Argel e Rio Tibagi, com nitrogênio mineral ou inoculação com 

Rhizobium. Concluíram que o método bulk dentro de famílias F2 demonstrou-se mais 

eficiente que o método SSD na obtenção de genótipos superiores. Também concluíram que 

a seleção sob o tratamento com Rhizobium, proporciona oportunidade para selecionar 

genótipos com potencial para aumentar a fixação de nitrogênio e a produtividade de grãos. 

Silva et al. (2008) avaliaram o potencial genético de populações segregantes de 

feijoeiro comum para o teor total de proteína no grão, originadas do cruzamento dos 

genitores CNFC 7812 e CNFC 8056, conduzidos pelos métodos SSD, bulk, bulk dentro de 

F2. Estes autores concluíram que existe variabilidade genética suficiente neste cruzamento, 

com o método bulk mostrando-se mais eficiente, gerando mais famílias com médias 

superiores dentre os métodos avaliados. 
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A capacidade dos genótipos se comportarem bem em vários ambientes pode 

ser fator essencial em um programa de melhoramento genético. Neste contexto, o estudo 

da estabilidade de genótipos torna-se relevante para auxiliar os programas de 

melhoramento. Esse estudo é bem difundido para a produtividade de grãos em diversas 

culturas, inclusive para o feijoeiro-comum existem vários trabalhos dessa natureza 

(Oliveira et al., 2006; Melo et al., 2007; Pereira et al., 2009a). Mas, para o caráter teor de 

fibra bruta não há relato na literatura relacionado ao estudo da estabilidade para esse 

caráter. Nesse sentido, foram utilizadas algumas das metodologias empregadas para 

obtenção de genótipos mais produtivos, adaptados e com comportamentos estáveis em 

determinados ambientes, para avaliar o comportamento do teor de fibra em vários 

ambientes. 

O resultado referente ao método de Annicchiarico (1992) está apresentado na 

Tabela 3.7. Observa-se que entre as famílias mais estáveis na análise geral que superaram a 

média dos ambientes (valor de Wi acima de 100%) para o teor de fibra bruta haviam três 

famílias obtidas pelo método bulk (BULK 1, 2 e 3), sete pelo SSD (SSD 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 

e quatro pelo bulk dentro de F2 (BULK D.F2 1, 2, 3 e 4). Considerando os ambientes 

favoráveis, as melhores famílias, com superioridade em relação à média, foram três 

famílias obtidas pelo método bulk (BULK 1, 2 e 3) e seis pelo bulk dentro de F2 (BULK 

D.F2 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e quatro pelo método SSD (SSD 1, 2, 5 e 6). Para os ambientes 

desfavoráveis, as famílias que superaram a média foram três famílias obtidas pelo método 

bulk (BULK 1, 2 e 6), cinco pelo SSD (SSD 1, 2, 3, 4 e 7) e três famílias pelo método bulk 

dentro de F2 (BULK D.F2 2, 7 e 4). Com base nesses resultados observa-se que as famílias 

que mais se destacaram foram BULK 1 e 2, a primeira apresentou adaptabilidade geral e 

específica a ambientes favoráveis e a segunda a ambientes desfavoráveis. Enquanto que a 

mais estável para as três situações avaliadas nos onze ambientes foi a SSD 2, que ocupou a 

terceira posição na análise geral e a quarta colocação nos ambientes favoráveis e 

desfavoráveis. Outro fato que merece ser comentado é a superioridade das estimativas de 

estabilidade obtidas pelas famílias BULK 1 e 2 em relação as demais, principalmente a 

primeira que apresentou ótima resposta em ambientes favoráveis, mas com restrições aos 

ambientes desfavoráveis. 

As famílias mais estáveis e adaptadas foram também as que tiveram os maiores 

teores de fibra bruta. Para produtividade de grãos, esse fato já é confirmado (Silva Filho et 

al., 2008; Pereira et al., 2009a), uma vez que o modelo utilizado na metodologia de 
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Annicchiarico, para medir a superioridade dos genótipos, toma como referência a média de 

cada um dos ambientes, ou seja, é estimado o risco de adoção de uma determinada cultivar 

e, esta estimativa é obtida em relação à média. 

 

Tabela 3.7. Média do teor de fibra bruta (%) das famílias, estimativas de parâmetros de 

adaptabilidade e estabilidade fenotípica (Wi) de 49 genótipos de feijoeiro- 
comum avaliados em onze ambientes distribuídos em áreas representativas de 

cultivo no Brasil, pelo método de Annicchiarico (1992), com a decomposição 

em favoráveis (Wif) e desfavoráveis (Wid). 

Genótipos/Famílias Fibra (%) 
Annicchiarico 

        Wi  C
(1)

 Wif C Wid C 

1. BULK 1 5,30 105,84 1 113,74 1 100,56 10 

2. BULK 2 5,13 103,79 2 101,23 11 105,99 1 

3. SSD 1 5,10 101,76 4 104,55 2 100,18 12 

4. SSD 2 5,07 102,22 3 102,55 4 101,81 4 

5. PÉROLA 5,03 100,33 13 101,46 9 99,84 16 

6. BULK D.F2 1
2
 5,02 100,65 9 101,24 10 99,94 15 

7. SSD 3 5,01 101,25 5 98,32 20 103,90 2 

8. BULK 3 5,00 100,39 12 102,05 7 98,86 24 

9. BULK D.F2 2 4,99 100,94 8 100,80 13 100,87 7 

10. BULK D.F2 3 4,98 100,45 10 102,64 3 98,89 22 

11. SSD 4 4,97 100,17 14 97,85 23 102,03 3 

12. BULK D.F2 4 4,97 101,05 6 102,20 6 100,17 13 

13. SSD 5 4,96 100,10 15 101,72 8 98,89 23 

14. SSD 6  4,95 100,97 7 102,47 5 99,78 17 

15. SSD 7 4,94 100,43 11 99,30 17 101,63 5 

16. BULK D.F2 5 4,92 99,95 16 100,06 15 99,74 19 

17. BULK 4 4,91 98,48 19 96,71 30 99,75 18 

18. BULK 5 4,90 98,36 21 98,67 19 98,19 28 

19. BULK D.F2 6 4,89 99,34 17 100,18 14 98,60 26 

20. BULK 6 4,87 98,37 20 95,66 34 100,68 9 

21. SSD 8 4,86 98,28 23 96,66 31 99,51 20 

22. BULK D.F2 7 4,85 98,51 18 95,35 36 101,57 6 

23. SSD 9 4,85 97,85 26 97,50 25 97,99 32 

24. SSD 10 4,84 98,01 25 99,12 18 97,05 35 

25. BULK 7 4,84 98,16 24 98,09 22 98,07 31 

26. BULK D.F2 8 4,84 97,46 29 94,93 38 100,29 11 

27. SSD 11 4,83 98,29 22 96,51 33 99,98 14 

28. BULK 8 4,82 96,78 35 94,47 40 98,70 25 

29. BULK 9 4,82 97,18 30 98,10 21 96,36 37 

30. BULK 10 4,82 97,60 28 100,98 12 95,08 41 

31. BULK D.F2 9 4,81 97,60 27 96,90 29 98,14 29 

32. SSD 12 4,80 97,09 31 94,87 39 98,89 21 
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Tabela 3.7. (Continuação) 

Genótipos/Famílias Fibra (%) 
Annicchiarico 

Wi C
(1)

 Wif C Wid C 

33. SSD 13 4,79 96,99 32 96,56 32 97,62 33 

34. BULK D.F2 10 4,78 96,04 38 97,34 28 94,81 44 

35. BULK D.F2 11 4,78 95,32 41 97,36 27 94,35 45 

36. BULK 11 4,77 96,92 33 93,03 43 100,81 8 

37. BULK 12 4,76 96,88 34 99,50 16 94,94 42 

38. SSD 14 4,75 96,39 36 94,13 42 98,49 27 

39. BULK 13 4,73 95,12 42 97,41 26 93,30 47 

40. SSD 15 4,73 96,14 37 94,97 37 97,06 34 

41. BULK D.F2 12 4,72 95,71 39 95,41 35 96,06 38 

42. BULK 14 4,71 94,87 44 97,75 24 93,11 49 

43. BULK D.F2 13 4,69 95,32 40 94,40 41 95,99 39 

44. CNFC 7829 4,68 94,92 43 92,93 44 96,65 36 

45. BULK D.F2 14 4,65 94,37 45 90,67 48 98,11 30 

46. BULK 15 4,64 93,42 46 91,15 47 95,23 40 

47. BULK D.F2 15 4,61 93,30 47 91,38 46 94,83 43 

48. CNFC 7812 4,56 92,67 48 91,92 45 93,20 48 

49. BRS ESTILO 4,51 91,74 49 89,51 49 93,82 46 
1
C: Classificação dos genótipos quanto a estabilidade pelo método Annichiarico (1992). 

2
BULK D.F2: bulk 

dentro de famílias F2. 

 

No método de Cruz et al. (1989) as famílias mais estáveis foram as que tiveram 

o menor valor de ICG (índice de classificação geral do genótipo), que é a classificação 

final obtida utilizando o ranqueamento com base na soma da classificação parcial de cada 

parâmetro de estabilidade utilizado no método. Mas, nem todas as famílias com as 

melhores classificações apresentaram média acima da média geral (4,85%). Apenas três 

famílias obtidas pelo método bulk (BULK 6, 7 e 2), três obtidas pelo bulk dentro de F2 

(BULK D.F2 7, 6 e 5) e uma pelo método SSD (SSD 3), apresentaram estabilidade e média 

superior a média geral. Para os genótipos adaptados aos ambientes desfavoráveis ( ) 

com média acima da geral e estáveis, foram: BULK 6, BULK D.F2 7 e SSD 3. 

Considerando os genótipos adaptados aos ambientes favoráveis ( ) com média 

acima da geral e estáveis, foram:  BULK (6 e 2), BULK D.F2 1 e SSD 3 (Tabela 3.8). 

Com base nesses resultados a família mais estável para as três situações nos 

onze ambientes avaliados, foi a BULK 6, que ocupou a segunda posição na análise geral, 

oitava nos ambientes desfavoráveis e quarta nos ambientes favoráveis. Essa família merece 

ser destacada, pois, foi a única a apresentar comportamento ideal, segundo o método 

proposto por Cruz et al. (1989). Sendo aquele que apresenta média elevada, coeficiente de 
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regressão ( ) significativo e inferior a uma unidade, indicando baixa sensibilidade a 

ambientes desfavoráveis, assim como o coeficiente de regressão ( ) significativo e 

superior a uma unidade, o que mostra responsividade do genótipo a melhoria ambiental 

(Cruz et al., 1989). Além disso, o quadrado médio do desvio (QMD) deve ser não 

significativo, indicando que o genótipo apresenta alta previsibilidade. Em relação as 

famílias obtidas pelo método bulk (BULK 11) e bulk dentro de F2 (BULK D.F2 1), a 

primeira apresentou adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis e a segunda a 

ambientes favoráveis, respectivamente. 

Esse resultado foi um pouco diferente quando comparado com o resultado 

obtido pela metodologia de Annicchiarico (1992), pois as famílias obtidas pelo método 

bulk apresentaram ótimos resultados na metodologia de Annicchiarico. A diferença é que 

nesta metodologia foi possível encontrar uma família com desempenho satisfatório nas três 

condições. Por outro lado, o método SSD, na primeira metodologia, gerou o maior número 

de famílias entre as mais estáveis tanto na análise geral quanto na específica para 

ambientes favoráveis. Enquanto que na metodologia de Cruz et al. (1989), o método SSD 

gerou o menor número de famílias, sobressaindo o método bulk e bulk dentro de famílias 

F2 que gerou o maior número de famílias mais estáveis para as mesmas condições. 

 

Tabela 3.8. Média do teor de fibra bruta (%) das famílias, estimativas de parâmetros de 

adaptabilidade e estabilidade fenotípica de 49 genótipos de feijoeiro-comum 

avaliados em onze locais distribuídos em áreas representativas de cultivo no 

Brasil, pelo método Cruz et al. (1989). 

Genótipos/Famílias Fibra 
1
 

 Cruz et al. 

(2)
 C

(3)
 +

 (4)
 C QMD

(5)
 C ICG

(6)
 

R 

(%) 

1. BULK 1 5,30 2,65
**

 49 1,96
ns

 12 0,32
**

 35 39 79 

2. BULK 2 5,13 0,70
ns

 14 2,29
*
 7 0,22

*
 26 10 55 

3. SSD 1 5,10 1,94
**

 48 -2,06
**

 49 0,35
**

 39 49 67 

4. SSD 2 5,07 1,40
ns

 39 1,10
ns

 23 0,36
**

 40 41 48 

5. PÉROLA 5,03 1,43
ns

 40 2,84
**

 3 0,74
**

 49 38 45 

6. BULK D.F2 1
7
 5,02 1,18

ns
 33 3,08

**
 2 0,41

**
 44 26 58 

7. SSD 3 5,01 0,42
*
 6 2,36

*
 5 0,24

*
 28 6 50 

8. BULK 3 5,00 1,47
ns

 42 1,54
ns

 18 0,55
**

 48 43 43 

9. BULK D.F2 2 4,99 1,07
ns

 29 1,88
ns

 14 0,25
**

 29 22 55 

10. BULK D.F2 3 4,98 1,54
ns

 45 0,29
ns

 35 0,32
**

 36 47 52 

11. SSD 4 4,97 0,72
ns

 16 1,11
ns

 22 0,40
**

 43 30 23 

12. BULK D.F2 4 4,97 1,21
ns

 34 -0,46
**

 45 0,05
ns

 2 27 81 

13. SSD 5 4,96 1,36
ns

 36 0,69
ns

 29 0,34
**

 38 42 46 
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Tabela 3.8. (Continuação) 

Genótipos/Famílias Fibra 
1
 

Cruz et al. 

(2)
 C

(3)
 +

 (4)
 C QMD

(5)
 C ICG

(6)
 

R 

(%) 

14. SSD 6  4,95 1,43
ns

 41 0,02
ns

 39 0,04
ns

 1 29 88 

15. SSD 7 4,94 0,93
ns

 24 -0,01
ns

 40 0,13
ns

 12 24 49 

16. BULK D.F2 5 4,92 1,05
ns

 28 1,43
ns

 19 0,14
ns

 15 15 63 

17. BULK 4 4,91 0,97
ns

 25 -0,69
**

 46 0,52
**

 46 48 23 

18. BULK 5 4,90 0,71
ns

 15 1,61
ns

 17 0,52
**

 45 25 25 

19. BULK D.F2 6 4,89 1,15
ns

 32 1,89
ns

 13 0,10
ns

 7 12 77 

20. BULK 6 4,87 0,45
*
 8 2,63

**
 4 0,16

ns
 19 2 64 

21. SSD 8 4,86 0,70
ns

 13 -0,32
*
 44 0,24

*
 27 32 24 

22. BULK D.F2 7 4,85 0,29
*
 3 1,72

ns
 16 0,11

ns
 10 1 52 

23. SSD 9 4,85 1,01
ns

 26 -1,64
**

 48 0,14
ns

 16 36 64 

24. SSD 10 4,84 1,39
ns

 38 -0,30
*
 43 0,17

ns
 20 40 62 

25. BULK 7 4,84 0,85
ns

 22 2,27
*
 8 0,13

ns
 13 7 70 

26. BULK D.F2 8 4,84 -0,05
**

 1 0,76
ns

 27 0,31
**

 34 14 7 

27. SSD 11 4,83 0,79
ns

 18 0,55
ns

 32 0,14
ns

 14 17 43 

28. BULK 8 4,82 0,43
*
 7 0,46

ns
 34 0,55

**
 47 35 6 

29. BULK 9 4,82 1,12
ns

 31 0,16
ns

 37 0,36
**

 41 45 34 

30. BULK 10 4,82 1,50
ns

 44 0,68
ns

 30 0,16
ns

 18 37 69 

31. BULK D.F2 9 4,81 1,03
ns

 27 0,51
ns

 33 0,21
*
 25 33 44 

32. SSD 12 4,80 0,65
ns

 10 1,88
ns

 15 0,26
**

 31 13 42 

33. SSD 13 4,79 1,12
ns

 30 -0,98
**

 47 0,10
ns

 6 31 70 

34. BULK D.F2 10 4,78 1,33
ns

 35 2,19
*
 9 0,40

**
 42 34 53 

35. BULK D.F2 11 4,78 1,50
ns

 43 4,35
**

 1 0,27
**

 32 23 80 

36. BULK 11 4,77 0,27
**

 2 0,71
ns

 28 0,15
ns

 17 11 17 

37. BULK 12 4,76 1,39
ns

 37 0,84
ns

 26 0,08
ns

 3 18 79 

38. SSD 14 4,75 0,65
ns

 11 0,65
ns

 31 0,21
*
 24 19 28 

39. BULK 13 4,73 1,54
ns

 46 1,05
ns

 25 0,33
**

 37 44 54 

40. SSD 15 4,73 0,80
ns

 20 -0,18
*
 42 0,09

ns
 4 20 53 

41. BULK D.F2 12 4,72 0,73
ns

 17 1,09
ns

 24 0,21
*
 23 16 37 

42. BULK 14 4,71 1,66
*
 47 0,20

ns
 36 0,26

**
 30 46 61 

43. BULK D.F2 13 4,69 0,92
ns

 23 2,07
ns

 11 0,09
ns

 5 5 77 

44. CNFC 7829 4,68 0,79
ns

 19 -0,16
*
 41 0,18

ns
 21 28 34 

45. BULK D.F2 14 4,65 0,36
*
 4 1,23

ns
 20 0,13

ns
 11 3 37 

46. BULK 15 4,64 0,42
*
 5 2,33

*
 6 0,27

**
 33 9 46 

47. BULK D.F2 15 4,61 0,68
ns

 12 2,09
*
 10 0,20

*
 22 8 54 

48. CNFC 7812 4,56 0,81
ns

 21 0,13
ns

 38 0,11
ns

 9 21 47 

49. BRS ESTILO 4,51 0,56
ns

 9 1,18
ns

 21 0,10
ns

 8 4 49 
1Média : Média do teor de fibra bruta (%). 2H0: βli = 1, nsNão-significativo, * e ** Significativo diferente de um, pelo teste t, a 5% e 

1% de probabilidade. 3C: Classificação dos genótipos quanto a estabilidade. 4H0: βli+β2i = 1, ns Não-significativo, * e **Significativo 
diferente de um, pelo teste de t, a 5% e 1% de probabilidade. 5QMD: Quadrado médio do desvio, GL igual a 8. Os testes de significância 

foram realizados como denominador o quadrado médio do resíduo igual a 0,0935 associado a 396 GL do resíduo. ns Não-significativo, * 

e **Significativo diferente de zero, pelo teste de F, a 5% e 1% de probabilidade. 6ICG: Índice de classificação geral do genótipo. 7BULK 
D.F2: bulk dentro de famílias F2. 
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De acordo com o modelo AMMI, a interação GxA original pôde ser 

decomposta em dez componentes (posto da matriz GA). Segundo Chaves (2001), o modelo 

mais adequado é aquele que associa significância para os eixos (IPCA) com não 

significância para o resíduo (ruído), com uma porção não muito elevada de graus de 

liberdade. Neste trabalho, o modelo mais adequado foi o AMMI 7, a 1% de probabilidade 

(Tabela 3.9). 

Em relação ao nível de significância, Oliveira et al. citado por Torga (2011), 

comentam que, a utilização de 1% em vez de 5%, reduz a possibilidade de ocorrer o erro 

tipo I (aceitar um modelo AMMI com maior número de eixos, quando na verdade o 

modelo correto é menos parametrizado), porém aumenta a possibilidade de ocorrer o erro 

tipo II (aceitar um modelo AMMI com menor número de eixos quando o modelo correto é, 

na verdade, o mais parametrizado). Segundo Gauch & Zobel (1996), os primeiros 

componentes AMMI captam maior porcentagem do desempenho real “padrão” e, com a 

subsequente acumulação de componentes, ocorre diminuição na porcentagem de “padrão” 

e aumento de informações imprecisas, “ruídos”, reduzindo o poder de predição da análise 

AMMI. Com isso, no presente trabalho o nível de significância adotado, para classificar 

como significativos os componentes principais, foi de 1%, sendo escolhidos para os 

ambientes avaliados, o modelo AMMI 7, pois, apresenta os componentes significativos, e o 

resíduo não significativo, sendo que o acumulado desses eixos explicam 89,57% da soma 

de quadrados da interação (Tabela 3.9). 

 

Tabela 3.9. Resumo da análise de variância conjunta do teor de fibra (%), com 

desdobramento da interação original GxA pelo modelo AMMI, para 49 

genótipos de feijoeiro-comum com grãos carioca, e proporção de explicação 

dos componentes principais, avaliados nos onze ambientes. 

F V  
                               Fibra 

% Explicação GL SQ QM 

Genótipos (G) - 48     12,344 0,2572
**

 

Ambientes (A) - 10     36,299 3,6299
**

 

GxA - 480     66,464 0,1385
**

 

IPCA 1 0,2608 57     17,333 0,3041
**

 

Resíduo 1 - 423     49,110 0,1161
**

 

IPCA 2 0,1884 55     12,523 0,2277
**

 

Resíduo 2 - 368     36,616 0,0995
**

 

IPCA 3 0,1396 53       9,275 0,1750
**

 

Resíduo 3 - 315     27,342 0,0868
**

 

IPCA 4 0,0915 51       6,084 0,1193
**
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Tabela 3.9. (Continuação) 

F V 
 

                                Fibra 

% Explicação GL SQ QM 

Resíduo 4 - 264     21,252 0,0805
**

 

IPCA 5 0,0846 49       5,620 0,1147
**

 

Resíduo 5 - 215     15,630 0,0727
**

 

IPCA 6 0,0681 47       4,526 0,0963
**

 

Resíduo 6 - 168     11,105 0,0661
**

 

IPCA 7 0,0627 45 4,167 0,0926
**

 

Resíduo 7 - 123 6,937 0,0564
ns

 

Erro/r - 396 -            0,0468 
ns

 Não-significativo, 
*
 e 

**
: significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste de F. 

 

Como a representação gráfica com mais de três componentes é de difícil 

visualização e interpretação (Borges et al., 2000), a identificação das famílias mais estáveis 

com a metodologia AMMI foi realizada utilizando-se a informação dos componentes 

principais significativos, para a obtenção da média dos escores absolutos, para cada 

família, ponderada pela porcentagem de explicação de cada componente (MPEA) (Tabela 

3.10), segundo metodologia proposta por Pereira et al. (2009b). Quanto menor o valor da 

média ponderada, mais estável é o genótipo, devido à sua menor contribuição para a 

interação GxA, sendo também adaptado para encontrar as famílias mais estáveis para o 

teor de fibra bruta. 

Como comentado anteriormente, no resumo da análise de variância conjunta 

com desdobramento da interação original GxA pelo modelo AMMI, constatou-se 

significância até o sétimo componente principal (IPCA 7), assim, a MPEA foi calculada 

com os escores para esses sete componentes (Tabela 3.9 e 3.10). Observa-se que entre as 

famílias com as maiores médias não foi possível detectar as mais estáveis, que pelos 

resultados são as famílias com médias intermediárias e inferiores. Pode-se observar que 

entre as famílias mais estáveis, apenas duas obtidas pelo método bulk dentro de F2 (BULK 

D.F2 6 e 4) e duas pelo método SSD (SSD 6 e 7) apresentaram teores de fibra acima da 

média geral dos genótipos (4,85%). 

Para mitigar esse problema de famílias mais estáveis não estarem entre as 

famílias com maiores teores de fibra bruta, foi utilizada a MPEAF – Média ponderada dos 

escores absolutos e fibra – que agrega as informações do teor médio de fibra bruta e da 

estabilidade, segundo metodologia de Torga (2011). A MPEAF permitiu identificar para os 

ambientes avaliados as famílias mais adaptadas e estáveis. Segundo o critério proposto 
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pode-se destacar duas famílias obtidas pelos métodos bulk (BULK 1 e 2) e duas SSD (1 e 

2), com médias acima da testemunha Pérola (Tabela 3.10). Esses resultados podem ser 

observados na Figura 3.1, na qual estão plotados os valores de MPEA e da média geral dos 

genótipos. 

A combinação geral de todos os métodos de estabilidade (Tabela 3.11) 

permitiu a identificação de famílias mais estáveis na classificação geral (adaptação ampla) 

e com média acima das testemunhas, que foram as famílias BULK 1 e 2. Considerando os 

ambientes favoráveis, notou-se que entre as famílias com maior teor de fibra, sete 

apresentaram-se mais estáveis, destacando: BULK 1, 2 e 3; SSD 2 e 3; BULK D.F2 1 e 2. 

Já para os ambientes desfavoráveis as famílias que se destacaram foram BULK 2 e SSD 3. 

Com base nesses resultados da classificação geral da combinação dos métodos, 

observa-se que a família mais estável para as três situações nos onze ambientes avaliados, 

foi a obtida pelo método bulk (BULK 2), ocupando a primeira posição na análise geral, a 

quarta nos ambientes favoráveis e a quinta nos ambientes desfavoráveis. As famílias 

obtidas pelo método bulk dentro de F2 (BULK D.F2 1) e SSD (SSD 3), a primeira 

apresentou adaptabilidade específica a ambientes favoráveis e a segunda a ambientes 

desfavoráveis, respectivamente (Tabela 3.11). 

A interação GxA para teor de fibra bruta em feijoeiro-comum, também, foi 

constatada por Silva (2009) e em fibra alimentar por Londero et al. (2008b). No entanto, a 

interação de genótipos x safras para os caracteres teor de proteína e minerais (fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, cobre, manganês, zinco e ferro), realizado por Silva (2011), que 

trabalhou com 110 linhagens de feijão, dos tipos de grãos, carioca, preto e cores, verificou-

se que os teores de zinco e ferro são afetados pela safra de cultivo. Constatou-se que a 

interação linhagens x safras ocorre, porém, a sua interferência na identificação dos grupos 

com alto teor e baixo teor de zinco e ferro não é grande. Além disso, todos os caracteres 

avaliados, nesse trabalho, apresentaram estimativas de herdabilidade superior a 90%. 
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Tabela 3.10. Valores dos componentes principais (IPCAS) significativos para cada genótipo nos onze ambientes, utilizados para calcular a 

MPEA e para a representação gráfica, e classificação dos genótipos quanto à estabilidade pela metodologia AMMI. 

Genótipos/Famílias Média IPCA 1 IPCA 2 IPCA 3 IPCA 4 IPCA 5 IPCA 6 IPCA 7 MPEA
1
 C

2
 MPEAF

3
 C 

1. BULK 1 5,30 -0,3417 0,3815   0,7420 -0,1587   0,1735 -0,0611 -0,1701 0,3445 46 99,925 1 

2. BULK 2 5,13   0,0989 0,2367 -0,2349 -0,2784 -0,3738   0,0108 -0,1000 0,1867 24 98,094 2 

3. SSD 1 5,10 -0,1825  -0,6447   0,5173   0,4705   0,2308   0,0420 -0,1230 0,3510 48 97,642 3 

4. SSD 2 5,07   0,0049  -0,1879   0,2373   0,2673   0,1519 -0,4427 -0,2873 0,1734 22 97,430 4 

5. PÉROLA 5,03 -0,3487   0,8212   0,3685   0,0809   0,2079 -0,0658 -0,0290 0,3666 49 96,905 5 

6. BULK D.F2 1
4
 5,02   0,5705   0,1158   0,1072 -0,4917   0,1684 -0,0161 -0,2203 0,2900 43 96,792 6 

7. SSD 3 5,01   0,2831   0,2883 -0,2489   0,1267   0,3173   0,1948  0,1320 0,2488 40 96,762 7 

8. BULK 3 5,00   0,5408  -0,1861   0,1543   0,4823 -0,1490 -0,0221 -0,3925 0,3132 45 96,638 8 

9. BULK D.F2 2 4,99 -0,0077   0,1957   0,3412 -0,2195 -0,1802 -0,1050  0,3197 0,1664 18 96,512 9 

10. BULK D.F2 3 4,98   0,1658  -0,1350   0,3732 -0,2216 -0,2888   0,4921  0,1665 0,2338 33 96,387 10 

11. SSD 4 4,97   0,3737  -0,2039 -0,0250   0,0704   0,4545   0,1220  0,3609 0,2403 37 96,214 12 

12. BULK D.F2 4 4,97 -0,0843  -0,2171   0,1598   0,0425 -0,1968   0,2234  0,0994 0,1420 7 96,249 11 

13. SSD 5 4,96 -0,2872   0,2949   0,0422 -0,1956 -0,0378   0,3429 -0,3503 0,2264 32 96,153 14 

14. SSD 6  4,95 -0,0368  -0,1941   0,1969   0,1531 -0,0504   0,1003 -0,1559 0,1211 5 96,154 13 

15. SSD 7 4,94   0,0960  -0,1650 -0,0280 -0,1570 -0,1744   0,3898 -0,0936 0,1357 6 95,947 15 

16. BULK D.F2 5 4,92   0,2189   0,0887   0,0879   0,2142   0,0927   0,2270  0,1598 0,1552 13 95,687 16 

17. BULK 4 4,91 -0,5630   0,0094 -0,2563 -0,0766   0,4274   0,2971 -0,2508 0,2942 44 95,523 17 

18. BULK 5 4,90   0,0418   0,3656 -0,1199   0,7490 -0,2941   0,0945 -0,0706 0,2242 31 95,510 18 

19. BULK D.F2 6 4,89   0,0830   0,0712 -0,0219   0,1213 -0,1727 -0,2708 -0,3061 0,1133 4 95,380 19 

20. BULK 6 4,87   0,3594   0,2298 -0,1059   0,2316   0,1640 -0,0773  0,3500 0,2390 36 95,082 20 

21. SSD 8 4,86 -0,4476 -0,0428 -0,0617   0,0579 -0,3250 -0,0690  0,2254 0,2066 29 94,977 21 

22. BULK D.F2 7 4,85   0,1210 0,1671 -0,4296   0,0301   0,1513   0,0655 -0,0610 0,1639 17 94,963 22 

23. SSD 9 4,85 -0,2672 -0,5169 -0,0077   0,0167 -0,3478   0,0710   0,1266 0,2365 34 94,898 23 

24. SSD 10 4,84 -0,4220 -0,0347   0,1636 -0,0290 -0,1183   0,1707 0,0720 0,1878 25 94,840 24 
 6
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Tabela 3.10. (Continuação) 

Genótipos/Famílias Média IPCA 1 IPCA 2 IPCA 3 IPCA 4 IPCA 5 IPCA 6 IPCA 7 MPEA
1
 C

2
 MPEAF

3
 C 

25. BULK 7 4,84   0,2068   0,2196   0,0731 -0,0671   0,2204 -0,0152 0,3157 0,1687 19 94,822 25 

26. BULK D.F2 8 4,84 -0,0159   0,1563 -0,6090   0,3363 -0,2802   0,1580  -0,0318 0,2075 30 94,796 26 

27. SSD 11 4,83 -0,3216   0,0672 -0,1432 -0,0577 -0,1009 -0,0926  -0,0844 0,1585 15 94,687 27 

28. BULK 8 4,82   0,3250 -0,4361 -0,2015 -0,2392   0,2218 -0,1216  0,0702 0,2773 42 94,598 28 

29. BULK 9 4,82 -0,4615   0,2323 -0,0280 -0,1229   0,1805   0,2915  0,0780 0,2448 38 94,529 30 

30. BULK 10 4,82   0,0341 -0,1684   0,0116 -0,0988   0,2645   0,0155 -0,1328 0,0927 1 94,558 29 

31. BULK D.F2 9 4,81 -0,0885 -0,2679 -0,0935 -0,1391   0,3119 -0,2413   0,0540 0,1625 16 94,505 31 

32. SSD 12 4,80   0,3295 -0,0850   0,0637   0,0555 -0,3790 -0,2217   0,3352 0,2055 28 94,390 32 

33. SSD 13 4,79 -0,1318 -0,4301 -0,1376   0,0022 -0,0289   0,1985 -0,0446 0,1714 20 94,188 33 

34. BULK D.F2 10 4,78   0,4511 -0,0809   0,0760 -0,3341 -0,2048 -0,0881 -0,4409 0,2512 41 94,135 34 

35. BULK D.F2 11 4,78   0,6329   0,4528   0,3434 -0,0316 -0,0188 -0,0225   0,1436 0,3498 47 94,044 36 

36. BULK 11 4,77 -0,2621   0,0560 -0,3766 -0,1433 -0,0186 -0,1756  -0,0685 0,1813 23 94,045 35 

37. BULK 12 4,76 -0,0294   0,0379   0,2580   0,0632 -0,1801   0,1397   0,1836 0,1037 2 93,947 37 

38. SSD 14 4,75 -0,0701 -0,1587 -0,3090 -0,3522 -0,0102 -0,0670 -0,0004 0,1440 10 93,823 38 

39. BULK 13 4,73 -0,2563 -0,1496   0,2151 -0,0357   0,0544 -0,6131 -0,0118 0,1958 27 93,514 39 

40. SSD 15 4,73 -0,1266 -0,1759 -0,1239   0,2384   0,2135   0,1007   0,1744 0,1575 14 93,509 40 

41. BULK D.F2 12 4,72 0,0246 -0,1482 -0,0427 -0,3266 -0,2879 -0,2033   0,3275 0,1439 9 93,499 41 

42. BULK 14 4,71   0,2625 -0,4128   0,1335 -0,1216   0,1823   0,2085 -0,1026 0,2368 35 93,287 42 

43. BULK D.F2 13 4,69 -0,0664   0,2090 -0,0262   0,1032   0,0121 -0,2248   0,1769 0,1085 3 93,147 43 

44. CNFC 7829 4,68 -0,4090 -0,0768 -0,0943   0,0250   0,2251 -0,0776   0,1235 0,1883 26 92,992 44 

45. BULK D.F2 14 4,65 -0,1954   0,1027 -0,2280 -0,0632   0,0015 -0,1833   0,1634 0,1460 12 92,633 45 

46. BULK 15 4,64   0,4466   0,0635 -0,3756   0,0836   0,1985 -0,0871  -0,1470 0,2461 39 92,474 46 

47. BULK D.F2 15 4,61   0,1618   0,2851 -0,0703 -0,0875 -0,1883   0,0522  -0,3297 0,1718 21 92,247 47 

48. CNFC 7812 4,56 -0,2179 -0,1551 -0,0258   0,0251 -0,1995 -0,2327  -0,0499 0,1427 8 91,610 48 

49. BRS ESTILO 4,51 -0,1919   0,1254 -0,2410   0,0018 -0,0196 -0,2111  -0,1036 0,1452 11 91,048 49 
1MPEA: Média ponderada dos escores absolutos. 2C: Classificação dos genótipos quanto à estabilidade. 3MPEAF: Média ponderada dos escores absolutos e Fibra. 4BULK D.F2: bulk dentro de famílias F2. 
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Figura 3.1. Análise Gráfica AMMI para os 49 genótipos/famílias (G1-Bulk 1; G2-Bulk 2; G3-SSD 1; G4-SSD 2; G5-Pérola; G6-Bulk D. FAM. 1; G7-SSD 

3; G8-Bulk 3; G9-Bulk D. FAM. 2; G10-Bulk D. FAM. 3; G11-SSD 4; G12-Bulk D. FAM. 4; G13-SSD 5; G14-SSD 6; G15-SSD 7; G16-Bulk 

D. FAM. 5; G17-Bulk 4; G18-Bulk 5; G19-Bulk D. FAM. 6; G20-Bulk 6; G21-SSD 8; G22-Bulk D. FAM. 7; G23-SSD 9; G24-SSD 10; G25-

Bulk 7; G26-Bulk D. FAM. 8; G27-SSD 11; G28-Bulk 8; G29-Bulk 9; G30-Bulk 10; G31-Bulk D. FAM. 9; G32-SSD 12; G33-SSD 13; G34-

Bulk D. FAM. 10; G35-Bulk D. FAM. 11; G36-Bulk 11; G37-Bulk 12; G38-SSD 14; G39-Bulk 13; G40-SSD 15; G41-Bulk D. FAM. 12; G42-

Bulk 14; G43-Bulk D. FAM. 13; G44-CNFC7829; G45-Bulk D. FAM. 14; G46-Bulk 15; G47-Bulk D. FAM. 15; G48-CNFC7812; G49-BRS 

Estilo), realizadas com a média ponderada dos escores absolutos (MPEA), avaliados em onze ambientes. 
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Tabela 3.11. Classificação das famílias em cada método e da combinação dos métodos de estabilidade, considerando a classificação geral e 

específica (ambientes favoráveis e ambientes desfavoráveis). 

Genótipos/Famílias 
Média Annicchiarico Cruz et al. AMMI ICM

4 

Fibra (%) G
1
 AF

2
 AD

3
 G AF AD G AF AD G AF AD 

1. BULK 1 5,30 1 1 10 39 12 49 1 - - 4 3 34 

2. BULK 2 5,13 2 11 1 10 7 14 2 - - 1 4 5 

3. SSD 1 5,10 4 2 12 49 49 48 3 - - 14 22 36 

4. SSD 2 5,07 3 4 4 41 23 39 4 - - 10 7 16 

5. PÉROLA 5,03 13 9 16 38 3 40 5 - - 15 1 29 

6. BULK D.F2 1
5
 5,02 9 10 15 26 2 33 6 - - 5 2 22 

7. SSD 3 5,01 5 20 2 6 5 6 7 - - 2 5 1 

8. BULK 3 5,00 12 7 24 43 18 42 8 - - 18 6 39 

9. BULK D.F2 2 4,99 8 13 7 22 14 29 9 - - 3 8 14 

10. BULK D.F2 3 4,98 10 3 22 47 35 45 10 - - 21 16 40 

11. SSD 4 4,97 14 23 3 30 22 16 12 - - 16 21 7 

12. BULK D.F2 4 4,97 6 6 13 27 45 34 11 - - 8 23 20 

13. SSD 5 4,96 15 8 23 42 29 36 13 - - 23 14 35 

14. SSD 6  4,95 7 5 17 29 39 41 14 - - 12 20 31 

15. SSD 7 4,94 11 17 5 24 40 24 15 - - 13 30 8 

16. BULK D.F2 5 4,92 16 15 19 15 19 28 16 - - 9 12 21 

17. BULK 4 4,91 19 30 18 48 46 25 17 - - 27 45 17 

18. BULK 5 4,90 21 19 28 25 17 15 18 - - 19 13 18 

19. BULK D.F2 6 4,89 17 14 26 12 13 32 19 - - 11 9 32 

20. BULK 6 4,87 20 34 9 2 4 8 20 - - 7 17 6 

21. SSD 8 4,86 23 31 20 32 44 13 21 - - 24 44 12 

22. BULK D.F2 7 4,85 18 36 6 1 16 3 22 - - 6 25 2 

23. SSD 9 4,85 26 25 32 36 48 26 23 - - 28 41 33 
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Tabela 3.11. (Continuação) 

Genótipos/Famílias 
Média Annicchiarico Cruz et al. AMMI ICM

4
 

Fibra (%) G
1
 AF

2
 AD

3
 G AF AD G AF AD G AF AD 

24. SSD 10 4,84 25 18 35 40 43 38 24 - - 30 34 43 

25. BULK 7 4,84 24 22 31 7 8 22 25 - - 17 11 23 

26. BULK D.F2 8 4,84 29 38 11 14 27 1 26 - - 22 36 4 

27. SSD 11 4,83 22 33 14 17 32 18 27 - - 20 37 10 

28. BULK 8 4,82 35 40 25 35 34 7 28 - - 39 43 11 

29. BULK 9 4,82 30 21 37 45 37 31 30 - - 44 31 41 

30. BULK 10 4,82 28 12 41 37 30 44 29 - - 35 18 46 

31. BULK D.F2 9 4,81 27 29 29 33 33 27 31 - - 32 35 30 

32. SSD 12 4,80 31 39 21 13 15 10 32 - - 25 28 9 

33. SSD 13 4,79 32 32 33 31 47 30 33 - - 36 46 38 

34. BULK D.F2 10 4,78 38 28 44 34 9 35 34 - - 45 15 44 

35. BULK D.F2 11 4,78 41 27 45 23 1 43 36 - - 40 10 47 

36. BULK 11 4,77 33 43 8 11 28 2 35 - - 26 40 3 

37. BULK 12 4,76 34 16 42 18 26 37 37 - - 31 19 45 

38. SSD 14 4,75 36 42 27 19 31 11 38 - - 33 42 15 

39. BULK 13 4,73 42 26 47 44 25 46 40 - - 48 24 48 

40. SSD 15 4,73 37 37 34 20 42 20 39 - - 37 47 24 

41. BULK D.F2 12 4,72 39 35 38 16 24 17 41 - - 38 32 25 

42. BULK 14 4,71 44 24 49 46 36 47 42 - - 49 33 49 

43. BULK D.F2 13 4,69 40 41 39 5 11 23 43 - - 29 26 37 

44. CNFC 7829 4,68 43 44 36 28 41 19 44 - - 46 49 26 

45. BULK D.F2 14 4,65 45 48 30 3 20 4 45 - - 34 38 13 

46. BULK 15 4,64 46 47 40 9 6 5 46 - - 41 27 19 

47. BULK D.F2 15 4,61 47 46 43 8 10 12 47 - - 42 29 27 

48. CNFC 7812 4,56 48 45 48 21 38 21 48 - - 47 48 42 

49. BRS ESTILO 4,51 49 49 46 4 21 9 49 - - 43 39 28 
1G: Classificação geral das famílias e/ou genótipos. 2AF: Classificação das famílias e/ou genótipos à ambientes favoráveis. 3AD: Classificação das famílias e/ou genótipos à ambientes desfavoráveis. 4ICM: Índice 

de classificação geral dos genótipos na combinação dos métodos de estabilidade. 5BULK D.F2: bulk dentro de famílias F2. 
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Para facilitar a comparação dos métodos de melhoramento foi analisado seu 

desempenho entre as famílias consideradas mais estáveis (classificadas nas 10 primeiras 

posições). Observa-se que os resultados apresentados na Tabela 3.12, mostram que o 

método bulk dentro de F2, obteve 40% das famílias mais estáveis em cada um dos métodos 

de estabilidade, considerando à adaptação geral. Os métodos bulk e SSD não apresentaram 

resultado consistente nas três metodologias. 

Quanto a adaptação específica à ambientes favoráveis, o método SSD obteve 

40% de famílias mais estáveis na metodologia de Annicchiarico e o método bulk dentro F2, 

obteve 50% das famílias mais estáveis na metodologia de Cruz et al. Considerando-se a 

adaptação à ambientes desfavoráveis, o método bulk destacou-se por apresentar 40% das 

famílias estáveis em duas metodologias. 

Na média de todos os métodos, observou-se resultados distintos entre os tipos 

de adaptações. Para a adaptação geral destacou-se o bulk dentro de F2 com 50% e o bulk 

com 30% das famílias mais estáveis. A adaptação a ambientes favoráveis foi a mesma para 

40% de famílias obtidas pelo método bulk e bulk dentro de F2. Finalmente, 50% de 

famílias obtidas por SSD e 30% pelo bulk apresentaram adaptação aos ambientes 

desfavoráveis. 

Os métodos bulk e bulk dentro de F2 apresentaram as menores relações 

( ), representando – 23,5% e 33% – da proporção total da interação das famílias 

considerando todos os métodos de melhoramento (Tabela 3.6). A princípio, essas relações 

mostraram que as famílias obtidas por esses métodos foram pouco influenciadas pelo 

ambiente. A superioridade desses métodos em gerar famílias mais estáveis fica mais 

evidente, quando realizou as análises de adaptabilidade e de estabilidade (Tabela 3.12), em 

que estes métodos geraram o maior número de famílias com adaptação ampla e específica 

à ambientes favoráveis. 

Considerando o total de famílias estáveis por método ficariam seis para o bulk 

(BULK 1, 2, 6, 3, 7 e 11), oito para bulk dentro de F2 (BULK D.F2 1, 2, 4, 5, 7, 6, 11 e 8) e 

seis para SSD (SSD 2, 3, 4, 7 e 11) no MC. Considerando a média destas famílias acima da 

média geral, o bulk selecionou as famílias 1, 2, 3, e 6; bulk dentro de F2: 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e o 

SSD: 2, 3, 4 e 7. Estes resultados mostram que o bulk dentro de F2 é superior aos demais 

em gerar famílias com maiores teores de fibra bruta acima da média e estáveis. Também 

reforçam as diferenças que existem entre as metodologias para a condução de populações 

segregantes e assim como entre os métodos de estudo de adaptabilidade e estabilidade. 
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Tabela 3.12. Número de famílias provenientes de cada método de melhoramento 

considerando as dez mais estáveis, nos métodos de estabilidade 

empregados e a combinação desses, considerando a adaptação geral e 

específica (ambientes favoráveis e ambientes desfavoráveis), para o caráter 

teor de fibra bruta. 

Famílias Métodos 
Annicchiarico Cruz et al. AMMI

4
 MC

5
 

G
1
 F

2
 D

3
 G F D G F D G F D 

Dez mais  

Estáveis 

Bulk 2 3 4 5 4 4 3 - - 3 4 3 

Bulk d.F2 4 3 2 4 5 3 4 - - 5 4 2 

SSD 4 4 4 1 1 3 3 - - 2 2 5 
1
G: adaptação geral das famílias. 

2
F: adaptação das famílias a ambientes favoráveis. 

3
D: adaptação das 

famílias a ambientes desfavoráveis. 
4
AMMI: considerando a classificação do MPEAF. 

5
MC: métodos de 

estabilidade combinados. 

 

Fazendo uma busca no trabalho que originou essas famílias (Silva, 2009), foi 

possível observar o que levou cada uma dessas famílias, anteriormente citadas, a serem 

selecionadas (mais detalhes de cada família no Apêndice – Tabela A.1). Mostrando que 

ocorreram mudanças de uma geração para outra, por exemplo, nas famílias Bulk (1 e 2) 

que foram selecionadas em F7, a primeira apresentava menor teor de fibra e a segunda 

contribuiu para a interação (fibra), já na geração F8, neste trabalho, as famílias 

apresentaram teores de fibra acima da média e mais estáveis (não interagiu com o 

ambiente). Esse alto teor de fibra bruta encontrado nessas duas famílias, pode ser um 

indicativo do efeito da amostragem na obtenção das famílias. Ou seja, como tinha-se uma 

amostragem mais ampla, propiciou o aparecimento de famílias recombinantes superiores 

as outras famílias trabalhadas. Além disso, vale ressaltar que o trabalho anterior foi 

realizado somente em dois ambientes e o atual em onze, o que confirma a necessidade de 

avaliação ampla das famílias para se obter o real potencial genético desses genótipos e 

assim garantir ganhos com seleção consistentes. 

Assim, diante de todos os critérios estabelecidos e os argumentos expostos 

neste trabalho, os melhores métodos de condução de populações segregantes, que menos 

interagiram com o ambiente, considerando o número de famílias estáveis superiores 

obtidas, aplicando três metodologias de adaptabilidade e estabilidade, para o caráter teor de 

fibra bruta, foram os métodos bulk e bulk dentro de F2. Em semelhante trabalho conduzido 

no Brasil, Silva (2009) identificaram como método mais eficiente em obter famílias 

superiores de feijoeiro-comum do grupo carioca foi o bulk dentro de F2 para o mesmo 

caráter. 
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Os resultados encontrados nas análises de estabilidade estão de acordo com os 

obtidos no estudo dos parâmetros genéticos e de interação de genótipos com ambientes que 

reforçam a indicação do método bulk e bulk dentro de F2 como aqueles mais promissores 

para a geração de famílias com desempenho consistente em diferentes condições 

ambientais. No entanto, a utilização do bulk é muito mais simples, barata e direta e como 

os resultados são semelhantes, acredita-se que a utilização do bulk seja mais vantajosa. A 

estabilidade de desempenho para o teor de fibra bruta é de especial importância para novas 

cultivares que terão como diferencial de indicação a sua qualidade nutricional, pois essa 

característica terá que estar presente em todos os ambientes de recomendação, caso 

contrário poderá ocorrer rejeição desse produto no mercado. 

Por ter havido diferenças entre os métodos de melhoramento para o teor de 

fibra, que é uma característica sem pressão da seleção natural, acredita-se que essa 

diferença está relacionada com o processo de amostragem das famílias. No método SSD 

ocorre perda de alelos ao longo do avanço de gerações, pois são amostradas apenas uma 

semente por planta. No caso do feijoeiro-comum, a questão da amostragem no método 

SSD foi retratada por Fouilloux & Bannerot (1988) em que apontam que essas perdas são 

da ordem de 10% a 20%. Esses autores argumentam que se for considerada a perda de 10% 

das plantas em cada geração, a redução no tamanho da população original será de 35% 

após quatro gerações. Se a perda for de 20% essa redução na população original chega a 

60%. Nesse mesmo trabalho foi também comparado do efeito das perdas, decorrente da 

amostragem no método do bulk e SSD. Consideraram 40 locos, segregando, populações de 

50 indivíduos, variaram a herdabilidade e a porcentagem de perda. A conclusão foi que no 

caso em que as perdas de indivíduos são grades, o método bulk é sempre mais eficiente que 

o SSD. 

Portanto, diante dos resultados apresentados no presente trabalho acredita-se 

que para o método SSD, o efeito das perdas, decorrente da amostragem, contribuiu para a 

geração de famílias com menor potencial genético (herdabilidade e ganho genético) e com 

maior efeito da interação com ambientes. Assim, o fato desse método propiciar uma 

amostragem com alguma restrição de variabilidade, prejudicou o desempenho de suas 

famílias em comparação as famílias dos métodos bulk e bulk dentro de F2. Neste caso, o 

caráter teor de fibra foi importante para verificar a influência dos métodos de 

melhoramento no processo de amostragem das famílias. 
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3.4 CONCLUSÕES 

 

As famílias originadas pelo método bulk obtiveram os maiores valores de 

variância genética, herdabilidade e ganho genético em relação aos métodos de SSD e bulk 

dentro de F2. 

As famílias geradas pelo método bulk apresentaram interação com ambientes 

de menor proporção comparada às famílias obtidas com os métodos de SSD e bulk dentro 

de F2. 

Os métodos bulk e bulk dentro de F2, geraram maior número de famílias 

superiores ao SSD em relação a estabilidade para o teor de fibra em diferentes locais, anos 

e épocas de semeadura. 
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4 COMPARAÇÃO DO POTENCIAL GENÉTICO E ESTABILIDADE 

DE FAMÍLIAS OBTIDAS POR DIFERENTES MÉTODOS DE 

MELHORAMENTO PARA PRODUTIVIDADE EM FEIJOEIRO-

COMUM 
 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar o potencial genético, a 

adaptabilidade e a estabilidade fenotípica de famílias de feijoeiro-comum com grãos 

carioca para produtividade de grãos, obtidas por três métodos de condução de populações 

segregantes, utilizando as metodologias de Annicchiarico, Cruz et al. e AMMI. As famílias 

foram obtidas a partir do cruzamento entre os genitores CNFC 7812 e CNFC 7829. Essas 

famílias foram conduzidas por três métodos de melhoramento: da população – bulk, bulk 

dentro de famílias F2 e SSD – Descendente de uma única semente – até a geração F7. 

Posteriormente, foram selecionadas 15 famílias F8 originadas de cada método, levando em 

consideração as famílias que mais interagiram com o ambiente para os caracteres 

produtividade e teor de fibra bruta e, também, as famílias superiores e inferiores para estes 

dois caracteres. As 15 famílias selecionadas de cada método, duas testemunhas (BRS 

Estilo e Pérola) e os dois genitores totalizaram 49 tratamentos. O delineamento empregado 

foi o látice simples 7x7, com três repetições, parcelas de duas linhas de quatro metros, 

espaçamento de 0,5 metros entre linhas e 15 sementes por metro. Os ensaios foram 

avaliados em dez ambientes: Anápolis-GO (águas 2009), Ponta Grossa-PR (águas 2009, 

seca 2010 e águas 2010), Lavras-MG (seca 2010), Petrolina-PE (águas 2010), Sete Lagoas-

MG (seca 2010) e Santo Antônio de Goiás (seca 2010, inverno 2010 e águas 2010). Foi 

realizada análise conjunta de variância em que estimaram-se os parâmetros genéticos 

relacionados com as famílias e suas interações com ambientes para cada método. Foram 

feitas análises de estabilidade, Annicchiarico, Cruz et al. e AMMI com suas adaptações, 

para cada método.  A produtividade de grãos foi avaliada em todas as famílias 

provenientes dos três métodos de melhoramento. Observou-se que as famílias obtidas pelo 

método SSD apresentaram a maior média de produtividade com 2.445 kg ha
-1

, seguido 

pelo bulk dentro de F2 com 2.388 kg ha
-1

 e bulk com 2.332 kg ha
-1

. Os métodos de 

melhoramentos foram distintos na obtenção das famílias, ocorreu variabilidade entre as 

famílias dentro de cada método e houve efeito da interação dessas famílias com ambientes 

para todos os métodos de melhoramento. A resposta correlacionada na produtividade de 

grãos pela seleção no teor de fibra foi mais eficiente quando empregado o método bulk. 

Esse mesmo método apresentou o maior ganho por seleção (4,45%), seguido pelo SSD 

(2,97%). As famílias obtidas por estes dois métodos foram pouco influenciadas pelo 

ambiente e ambos os métodos foram eficientes na geração de famílias superiores e 

estáveis. Na média de todas as metodologias de adaptabilidade e de estabilidade utilizadas, 

observaram-se resultados semelhantes para a adaptação geral e específica à ambientes 

favoráveis, uma vez que o método SSD obteve 50% das famílias mais estáveis para as 

respectivas condições. Os métodos de condução de populações segregantes que geraram 



 

famílias com menor interação com ambientes para produtividade de grãos e famílias com 

maior potencial genético e mais estáveis de feijoeiro-comum do grupo carioca foram os 

métodos SSD e bulk. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., efeito da amostragem, seleção natural, interação de 

genótipos com ambientes, adaptabilidade. 

 

ABSTRACT 
 

COMPARISON OF GENETIC POTENTIAL AND STABILITY OF FAMILIES 

OBTAINED BY DIFFERENT BREEDING METHODS FOR GRAIN YIELD IN 

COMMON BEAN 
 

The aim of this study was to evaluate and compare the genetic potential, the 

phenotypic adaptability and stability of common bean families with carioca grains for the 

grains yield obtained by three breeding methods, using the methodologies Annicchiarico, 

Cruz et al. and AMMI. The families were obtained from crosses among the genitors CNFC 

7812 and CNFC 7829. These families were conducted by three breeding methods, bulk – 

population, bulk within families F2 and SSD – Single Seed Descent – until F7 generation. 

Posteriorly, we selected 15 families F8 in each method, considering that most families 

interacted with the environment for of the characters yield and raw fiber content and also 

the families above and below for these two characters. The 15 families selected of each 

method, two controls (BRS Estilo and Perola) and the two genitors totaled 49 treatments. 

The design employed was simple 7x7 lattice with three replications, plots of two rows of 

four meters, 0.5 m spacing between rows and 15 seeds/meter. The trials were evaluated in 

ten environments: Anapolis-GO (wet season 2009), Ponta Grossa-PR (wet season 2009, 

dry season 2010 and wet season 2010), Lavras-MG (dry season 2010), Petrolina-PE (wet 

season 2010), Sete Lagoas-MG (dry season 2010) and Santo Antonio de Goias (dry season 

2010, winter season 2010 and wet season 2010). We performed a joint analysis of variance 

in that was estimated genetic parameters related to families and their interactions with 

environments for each method. Stability analysis were performed, Annicchiarico, Cruz et 

al. and AMMI with your adaptations, for all methods. The grains yield was assessed in all 

families coming from three breeding methods. It was observed that the of families obtained 

by the SSD had the highest average yield with 2445 kg ha
-1

, followed by the bulk within F2 

with 2338 kg ha
-1

 and 2332 kg ha
-1

. The breeding methods were distinct in getting families, 

occurred variability among families within each method and there was effect of interaction 

these families with environments for all breeding methods. The correlated response in 

grain yield by selection in the raw fiber content was more efficient when used the method 

bulk. This same method showed the largest selection gain (4.45%), followed by the SSD 

(2.97%). The families obtained by these two methods were little influenced by the 

environment and both methods were efficient in generating superior and stable families. In 

the average of all methodologies the of adaptability and of stabilities used, it was observed 

similar results for adaptation general and specific for favorable environments, since the 

method SSD obtained 50% of families more stable to respective conditions. The methods 

of conducting segregating populations that generate families with less interaction with 

environments to the yield and families with higher genetic potential and most stable of 

common bean carioca group were the methods SSD and bulk.  
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Key words: Phaseolus vulgaris L., effect of sampling, natural selection, genotypes 

environments interaction, adaptability. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

O sucesso de programas de melhoramento depende da exploração eficiente da 

variabilidade genética gerada pelas populações segregantes. Essa variabilidade é função da 

diversidade genética dos genitores e, também, dos métodos de condução das populações 

segregantes (Castanheira & Santos, 2004). Na maioria dos programas de melhoramento 

das grandes culturas percebem-se pequenas diferenças entre as cultivares e as linhagens 

elites para a produtividade de grãos. Assim, é importante que seja avaliada a eficiência 

relativa dos métodos de condução de populações segregantes disponíveis, uma vez que o 

sucesso de programas de melhoramento genético depende desta diferença. 

O feijoeiro-comum é cultivado em praticamente todos os Estados do Brasil e, 

na maioria desses, em mais de uma época de semeadura por ano, nos mais variados 

sistemas de cultivo, estando exposto a diferentes condições ambientais. Nesse sentido, a 

produtividade de grãos, considerada um caráter métrico, apresenta distribuição contínua, 

possui herança poligênica e sofre grande influência das variações ambientais (Chaves, 

2001). No cultivo dessa leguminosa, a interação de genótipos com ambientes (GxA), é 

bastante pronunciada, o que provoca a alteração no comportamento dos genótipos, em 

função dos ambientes. A quantificação da interação é importante, pois, caso seja 

significativa e com maior parte complexa, implica na alteração da classificação dos 

genótipos nos diferentes ambientes. Devido a esta interação, os genótipos devem ser 

avaliados em grande número de ambientes, para que o seu efeito possa ser mensurado. 

Estudos sobre a interação de genótipos com ambientes, apesar de serem de 

grande importância para o melhoramento, não proporcionam informações minuciosas 

sobre o comportamento de cada genótipo frente as variações ambientais. Contudo, uma das 

formas de atenuar os efeitos da interação é por meio do estudo de adaptabilidade e de 

estabilidade. Pois, com essas análises pode-se capitalizar os efeitos da interação GxA, 

possibilitando a identificação de genótipos de comportamento previsível e que sejam 

responsivos às variações ambientais, seja em condições específicas ou amplas. 

Existem inúmeras metodologias de análise de adaptabilidade e estabilidade, 

destinadas à avaliação de um grupo de genótipos. Dentre elas a proposta por Annicchiarico 

(1992), na qual a estabilidade é medida pela superioridade do genótipo em relação à média 
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de cada ambiente. O método baseia-se na estimação de um índice de risco, associado à 

recomendação de cada genótipo (Cruz & Carneiro, 2006). A metodologia proposta por 

Cruz et al. (1989), baseia-se em uma análise de regressão linear bissegmentada, sendo que 

esta é operacionalmente mais simples e com propriedades estatísticas mais adequadas aos 

propósitos do melhoramento. Modelos alternativos de análises, tem sido buscados, para 

melhor explicar o comportamento dos genótipos frente as diferentes condições ambientais. 

Nesse contexto, o modelo de efeitos principais aditivos e interação multiplicativa (AMMI), 

que combina a análise de variância, para os efeitos aditivos principais de genótipos e 

ambientes, com a análise de componentes principais para o efeito multiplicativo da 

interação genótipos x ambientes (Gauch & Zobel, 1996).  

Desse modo, os objetivos deste trabalho foram avaliar o potencial genético e 

comparar famílias obtidas por três métodos de melhoramento: bulk, bulk dentro de famílias 

F2 e SSD e, avaliar a interação de famílias com ambientes por meio de estudos de 

adaptabilidade e estabilidade fenotípica para a produtividade de grãos, utilizando-se as 

metodologias de Annicchiarico, Cruz et al. e AMMI. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As famílias foram conduzidas por três métodos de melhoramento: bulk (1000 

plantas por gerações até F5, com seleção aleatória de 100 plantas nessa geração), bulk 

dentro de famílias F2 (100 famílias por geração até F5) e SSD (100 sementes por geração 

até F5). A partir da geração F5 foram selecionadas aleatoriamente, 64 famílias de cada 

método. Na geração F6 essas famílias foram multiplicadas, com intuito de obter sementes 

para realizar a avaliação inicial na geração F7, no ano de 2008 e avaliadas no trabalho de 

Silva (2009). A condução destas populações segregantes foi realizada segundo descrito por 

Ramalho et al. (2001). 

Com base nos resultados obtidos por Silva (2009), foram selecionadas 15 

famílias F8 originadas de cada método (geração F5:8 para famílias do bulk, F2:8 para bulk 

dentro de F2 e F5:8 para SSD). Essa seleção levou em consideração as famílias que mais 

interagiram com o ambiente para os caracteres produtividade e teor de fibra bruta e, 

também, as famílias superiores e inferiores para estes dois caracteres (Apêndice – Tabela 

A.1). As 15 famílias selecionadas de cada método, duas testemunhas (BRS Estilo e Pérola) 

e os dois genitores totalizaram 49 tratamentos. O delineamento empregado foi o látice 
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simples 7x7, com três repetições, parcelas de duas linhas de quatro metros, espaçamento de 

0,5 metros entre linhas e 15 sementes por metro. Os ensaios foram avaliados em dez 

ambientes, representando locais e épocas de semeadura da cultura (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1. Ambientes, épocas, latitude, longitude e altitude, dos ensaios de avaliação das 

famílias de feijoeiro-comum. 

Ambientes Épocas Latitude “S” Longitude “W” Altitude (m) 

Anápolis-GO Águas 2009 16º 24’ 50” 48º 51’ 15” 1077 

Ponta Grossa-PR 

Águas 2009 

   Seca 2010 

Águas 2010 

25º 05’ 42” 50º 09’ 43” 969 

Lavras-MG   Seca 2010 21º 13’ 32” 44º 58’ 40” 918 

Petrolina-PE   Águas 2010   9º 23’ 97” 40º 30’ 58” 398 

Sete Lagoas-MG     Seca 2010 19º 28’ 47” 44º 14’ 54” 771 

S. A. de Goiás-GO
1
 

    Seca 2010 

Inverno 2010 

Águas 2010 

16º 28’ 00’’ 49º 17’ 00” 823 

1
 S. A. de Goiás-GO: Santo Antônio de Goiás-GO. 

 

Foi realizada a análise de variância individual para a produtividade de grãos 

das famílias nos dez ambientes. A partir das esperanças matemáticas dos quadrados médios 

foram estimados os componentes de variância e os parâmetros genéticos e fenotípicos. 

A homogeneidade de variância entre os experimentos foi avaliada segundo 

critério de Pimentel Gomes (1990), considerando-se a razão entre a maior e a menor 

variância do erro inferior a sete. Realizou-se a análise conjunta de variância a partir das 

médias das famílias, sendo considerado o efeito de ambientes como fixo e o efeito de 

tratamentos aleatório. As esperanças matemáticas foram obtidas segundo Vencovsky e 

Barriga (1992) e estimados os componentes de variância e os parâmetros genéticos e 

fenotípicos. Os graus de liberdade dos tratamentos foram desdobrados obtendo-se as 

respectivas estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos. O erro associado às 

estimativas de herdabilidade das famílias foi obtido de acordo com Vello & Vencovsky 

(1974). 

O ganho por seleção, das cinco famílias com as maiores produtividades de 

grãos em cada método de melhoramento, foi calculado conforme Ramalho et al. (1993). A 

resposta correlacionada (RC) no caráter y (teor de fibra) pela seleção efetuada no caráter x 

(produtividade), e vice-versa, foi obtida pela seguinte expressão: 
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em que:  é o diferencial de seleção indireto, que é obtido em função da média das 

famílias selecionadas a partir da seleção direta;  é a herdabilidade do caráter submetido à 

seleção indireta (Cruz, 2005). 

A partir dos dados médios das análises de variância e uma vez detectada a 

interação GxA, há alternativas para atenuar os seus efeitos da interação. Entre essas 

alternativas, a mais empregada é a identificação de genótipos com maior estabilidade por 

meio do estudo da adaptabilidade e estabilidade. No presente trabalho, foram utilizados os 

seguintes métodos: Annicchiarico (1992); Cruz et al. (1989) e a análise AMMI (Zobel et 

al., 1988). 

Na metodologia proposta por Annicchiarico (1992), a estabilidade é medida 

pela superioridade do genótipo em relação à média de cada ambiente. O método baseia-se 

na estimação de um índice de recomendação, que indica a capacidade de determinado 

genótipo mostrar comportamento relativamente superior a média do ambiente, no qual os 

dados são transformados previamente, em valores percentuais, tendo como referência a 

média dos genótipos em cada ambiente. 

Na metodologia proposta por Cruz et al. (1989), baseia-se na análise de 

regressão linear bissegmentada e tem como parâmetros de adaptabilidade, a média ( ) e a 

resposta linear aos ambientes desfavoráveis ( ) e aos ambientes favoráveis ( . A 

estabilidade dos materiais é avaliada pelos desvios da regressão  de cada genótipo, em 

função das variações ambientais. 

No presente trabalho, visando obter um índice de estabilidade geral na 

metodologia de Cruz et al. (1989), que associa a estabilidade com a adaptabilidade 

fenotípica em ambos ambientes (favoráveis e desfavoráveis), foi proposto o índice de 

classificação geral do genótipo (ICG). Esse índice foi obtido somando a classificação dos 

genótipos considerando cada um dos parâmetros de estabilidade ,  e do QMD 

(quadrado médio do desvio da regressão) isoladamente. Posteriormente, os genótipos 

foram classificados considerando o seu respectivo valor do ICG, sendo o genótipo com 

adaptação ampla aquele com menor valor de ICG e assim sucessivamente, além disso, 

levou-se em conta a média do respectivo genótipo. 

A análise AMMI engloba componentes aditivos, para estudar os efeitos 

principais (genótipos e ambientes), e componentes multiplicativos para estudar a interação. 
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Na análise de componentes principais, a variação contida nos componentes significativos é 

chamada de “padrão”, e a contida nos não significativos, de “ruído”. O método produz 

escores de componentes principais de interação (IPCA) para cada genótipo, que refletem a 

sua contribuição para a interação GxA. Para identificação dos genótipos mais estáveis 

foram obtidas as médias dos escores absolutos, de cada genótipo, para os componentes 

principais que foram significativos a 1% de probabilidade pelo teste de F, ponderadas pela 

explicação de cada componente, com as quais se obteve a média ponderada dos escores 

absolutos (MPEA): 

 

em que:  é a média ponderada dos escores absolutos;  é o i-ésimo percentual de 

explicação da i-ésima componente principal;  é a i-ésima componente principal. 

Assim, conforme Pereira et al. (2009a), o genótipo com a menor MPEA é o 

mais estável. A interpretação da estabilidade foi realizada também por meio da análise 

gráfica, com a média dos genótipos e a MPEA. Genótipos mais próximos a zero no eixo 

das ordenadas são os mais estáveis, enquanto aqueles mais afastados são os que mais 

contribuem para a interação. 

Visando associar a adaptabilidade com a estabilidade fenotípica na análise 

AMMI, utilizou-se conforme Torga (2011) a média ponderada dos escores absolutos 

(MPEA) e a média da característica analisada, nesse caso a produtividade de grãos, 

obtendo assim a MPEAP (média ponderada dos escores absolutos e produtividade). No 

presente trabalho, esta média foi calculada pela ponderação da média de produtividade dos 

genótipos, com peso igual a três, e da MPEA, com peso igual a dois, e permite a avaliação 

da adaptabilidade e estabilidade simultaneamente, conforme, indicado na expressão 

abaixo: 

 

em que:  é a média ponderada dos escores absolutos e produtividade;  é a i-ésima 

média de produtividade do genótipo i;  é o genótipo com a maior média de 

produtividade;  é a i-ésima média ponderada dos escores absolutos;  é 

o genótipo com a o menor valor de . 

No presente trabalho, para avaliar a adaptação ampla e específica (em 

ambientes favoráveis e desfavoráveis) dos genótipos (famílias, genitores e testemunhas) 
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para todos os métodos de estabilidade utilizados, foi realizada uma média aritmética da 

classificação de cada genótipo em cada método. A menor média de classificação dos 

genótipos corresponde ao genótipo mais adaptado pelos três métodos na adaptação ampla, 

sendo realizado o mesmo procedimento para as adaptações específicas. Essa classificação 

foi denominada de índice de classificação geral dos genótipos na combinação dos métodos 

de estabilidade (ICM). 

As análises foram realizadas com o auxílio do aplicativo Genes (Cruz, 2007), 

SAS
®
, Statistical Analysis System, versão 9.1 (SAS Institute Inc., 2000) e foram 

implementadas planilhas eletrônicas, construídas no aplicativo Microsoft Excel
®
, que, 

também, foi utilizada para a geração do gráfico (MPEA vs Produtividade). 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As análises individuais dos dez ensaios mostraram diferenças significativas 

para tratamentos (p 0,05) na maioria dos ensaios (80%), indicando variabilidade entre os 

genótipos (famílias, genitores e testemunhas) para o caráter produtividade de grãos (Tabela 

4.2). As médias dos ambientes variaram de 994 kg ha
-1

 (Santo Antônio de Goiás, seca 

2010) a 3.523 kg ha
-1

 (Lavras, seca 2010), indicando a grande diversidade de condições 

ambientais em que as famílias foram avaliadas. A média geral da produtividade de grãos 

obtida neste trabalho (2.401 kg ha
-1

) foi superior ao valor observado por Silva (2009), 

1.930 kg ha
-1

, para o mesmo caráter e mesmo cruzamento. 

O genitor CNFC 7829 obteve as maiores médias na maioria dos ensaios (60%) 

comparado com o outro genitor (CNFC 7812). Ademais, em Anápolis (águas 2009), Santo 

Antônio de Goiás (águas 2010) e Lavras (seca 2010), esse mesmo genitor, apresentou 

média de produtividade maior do que a média geral (Tabela 4.2). 

Os ambientes, Anápolis-GO/águas 2009, Santo Antônio de Goiás-GO/águas 

2010, Ponta Grossa-PR/águas 2010, Lavras-MG/seca 2010 e Sete Lagoas-MG/seca 2010, 

apresentaram média superior a média geral (2.401 kgha
-1

). A herdabilidade ( ) para o 

caráter variou de 25,0% a 78,6%, valores de médio a alto, sendo adequados para o 

programa de melhoramento selecionar famílias com alto potencial produtivo (Tabela 4.2). 

Essas estimativas de  são maiores do que as apresentadas no trabalho de Silva (2009), 

que foram 28% e 57,0% em dois ensaios para o mesmo caráter. 
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Os ensaios apresentaram valores do coeficiente de variação experimental 

(CVe) de cada local variando de 11,12% a 22,29% (Tabela 4.2), valores considerados de 

baixos a médios, inferiores a 25%, que é o valor máximo aceito na indicação de novas 

cultivares de feijoeiro-comum, indicando boa precisão experimental nos ensaios (Brasil 

2006). 

A razão entre o maior e o menor quadrado médio do resíduo foi inferior a sete 

que, segundo Pimentel Gomes (1990), possibilita a análise conjunta dos dados (Tabela 

4.3). Nessa análise, observa-se que a maioria das fontes de variações apresentaram 

diferenças significativas a 1% e 5%. Apenas as fontes: testemunhas, genitores e as 

interações de ambientes com testemunhas, ambientes com genitores e ambientes com 

métodos não apresentaram diferenças significativas. Desse modo, percebe-se que os 

métodos de melhoramento foram distintos na obtenção das famílias e que existe 

variabilidade entre as famílias dentro de cada método com interação significativa entre 

famílias e ambientes em todos os métodos. Isso evidencia a complexidade de um programa 

de melhoramento para a produtividade de grãos e a importância dos estudos de 

comparação de métodos, sobretudo, para possibilitar seleção de famílias superiores, 

estáveis e discriminar qual método contribui mais para a seleção do caráter em questão. 

As famílias obtidas pelo método SSD apresentaram média de produtividade 

(2.445 kg ha
-1

) similar a média das famílias dos outros métodos bulk dentro de F2 com 

2.388 kg ha
-1

 e bulk com 2.332 kg ha
-1

. Somente as famílias obtidas pelo método SSD 

apresentaram média superior a geral (2.401 kg ha
-1

) e a média dos métodos (2.388 kg ha
-1

) 

(Tabela 4.3). A média de produtividade de grãos obtidas pelos três métodos, neste trabalho, 

foi superior aos valores encontrados por Silva (2009) que foram de 1.843 kg ha
-1

 para o 

SSD, 1.910 kg ha
-1

 para o bulk e 2.046 kg ha
-1

 para o bulk dentro de F2. 
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Tabela 4.2. Resumo da análise de variância por ambientes e estimativas dos parâmetros genéticos para a produtividade de grãos (kg.ha
-1

) 

avaliada nas famílias de feijoeiro-comum. 

Locais Época 
  

Média 

(kg ha
-1

) 

Genitores 
  

 
(%) 

 

(%) 
 

(%) Média Menor Maior 

1. Anápolis-GO   Águas 2009  347.493
ns

    237.074 2.902 2.925 2.812
α
 3.038

β
 - - - - - 

2. S. A. de Goiás-GO
1
 Inverno 2010  110.599

*
      68.326 2.166 2.349 2.143

β
 2.556

α
 14.091   36.866 38,2 5,48 12,07 

3. S. A. de Goiás-GO      Seca 2010  229.326
*
      49.053 994 1.158 885

α
 1.431

β
 60.091   76.442 78,6 24,67 22,29 

4. S. A. de Goiás-GO   Águas 2010  228.334
*
    123.939 2.433 2.428 2.192

α
 2663

β
 34.799   76.442 45,5 7,67 14,47 

5. Ponta Grossa-PR  Águas 2009  319.208
*
    146.591 2.099 2.049 2.031

α
 2.066

β
 57.539 106.403 54,1 11,43 18,24 

6. Ponta Grossa-PR     Seca 2010  129.162
*
      60.213 2.207 2.226 2.145

β
 2.306

α
 22.983   43.054 53,4 6,87 11,12 

7. Ponta Grossa-PR  Águas 2010  332.536
ns

    249.488 3.054 2.932 2.714
β
 3.151

α
 - - - - - 

8. Lavras-MG     Seca 2010  600.628
*
    272.226 3.523 3.998 3.992

α
 4.004

β
 109.467 200.210 54,7 9,39 14,81 

9. Sete Lagoas-MG     Seca 2010  545.157
*
    198.354 2.850 3.457 3.027

β
 3887

α
 115.601  181.719 63,6 11,93 15,63 

10. Petrolina-PE  Águas 2010  143.175
*
      61.740 1.788 2.043 2.040

α
 2045

β
   27.145  47.725 56,9 9,22 13,90 

1
S. A. de Goiás-GO: Santo Antônio de Goiás-GO. 

2
QMTRAT: quadrado médio de tratamento. 

3
QMErro: quadrado médio do Erro Efetivo.

 4
: Variância genética. 

5
: 

Variância fenotípica. 
6 

: Herdabilidade. 
7

: Coeficiente de variação genético. 
8

: Coeficiente de variação experimental. 
ns

: Não-significativo. 
*
 Significativo a 5% de 

probabilidade, pelo teste de F. 
α
CNFC 7812. 

β
CNFC 7829. 

9
1
 



 

Existem várias alternativas que podem ser utilizadas na comparação de 

métodos de condução de populações segregantes. Uma delas é a manutenção da 

variabilidade genética até o momento em que serão efetuadas as avaliações em 

experimentos com repetições. É esperado que nos métodos bulk e SSD, cujas famílias 

foram obtidas a partir de F5, que a variabilidade disponível seja maior, porque em F5, 

93,75% em média, dos locos, já estão em homozigose, e é liberada 1,875 da variância 

genética aditiva ( ) (Ramalho et al., 2001). No bulk dentro de F2, a variabilidade entre as 

famílias, independentemente da geração em que foi efetuada a seleção, é a mesma da 

existente entre plantas F2, ou seja, 1 . No entanto, a variância genética dentro de famílias 

é superior no bulk dentro de F2 em relação ao bulk e SSD. Com relação a variabilidade 

entre as famílias, pode-se observar que as famílias obtidas pelos métodos bulk e SSD 

apresentaram as maiores estimativas da variância genética e de herdabilidade (Tabela 4.3). 

A herdabilidade média ) para a produtividade de grãos foi de 69,96%, cujo valor é 

considerado elevado, o que possibilita o sucesso na seleção de famílias superiores. Esta 

estimativa foi superior as encontradas em feijoeiro-comum por Pereira et al. (2004) – 

35,10%, Baldoni et al. (2006) – 51,29%, Londero et al. (2006) – 31,55%, Silva (2009) – 

46,30%. 

As estimativas do erro associadas a  estão apresentadas na Tabela 4.3. 

Considerando a precisão das estimativas de média para cada método de melhoramento 

utilizado, o método bulk apresentou a maior precisão ( 9,91), seguido pelo SSD ( 14,15) 

e por último pelo bulk dentro de F2 ( 20,38). Nesse sentido, o erro associado ao método 

bulk dentro de F2 indicou baixa precisão da estimativa do seu parâmetro de . 

O método bulk apresentou o maior ganho de seleção, que foi de 4,45%, seguido 

pelo método SSD que foi de 2,97% e pelo método bulk dentro de F2 que foi de 1,86% 

(Tabela 4.3). Silva (2009) encontrou ganhos superiores ao presente trabalho em magnitude 

para os três métodos, porém seguiu a mesma tendência deste estudo, com maior estimativa 

para o bulk (9,56%), seguido pelo SSD (8,05%) e bulk dentro de F2 (3,39%). Esta redução 

do ganho com a seleção é esperada uma vez que com a seleção, ocorre redução na 

variância genética. A redução do ganho genético foi mais acentuada no método SSD com 

63%, seguido pelo bulk com 53% e bulk dentro de F2 com 45%. 
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Tabela 4.3. Resumo da análise conjunta de variância para produtividade de grãos das 

famílias F8 obtidas por três métodos de melhoramento e avaliadas em dez 

ambientes e as estimativas dos parâmetros genéticos e fenótipos. 

FV GL SQ QM P-valor 

Ambientes (A)   9     687.834.843 76.426.094 0,000 

Tratamentos Ajustados (TA) 48       23.438.695     488.306 0,000 

Famílias Bulk d.F2 (F2:8) (14)         3.843.143     274.510 0,026 

Famílias Bulk (F5:8) (14)         7.901.775     564.413 0,000 

Famílias SSD (F5:8) (14)         5.536.527     395.466 0,001 

Testemunhas (T)   (1)          186.222     186.222 0,260 

Genitores (Gen)   (1)            236.624     236.624 0,204 

Métodos (M)    (2)            917.498     458.749 0,044 

T:G:M    (2)         4.816.906   2.408.453 0,000 

TAxA 432     119.871.002    277.479 0,000 

Bulk d.F2 (F2:8) x A (126)       33.434.743    265.355 0,000 

Bulk (F5:8) x A (126)       23.307.689   184.982 0,037 

SSD (F5:8) x A (126)       23.189.549   184.044 0,040 

TxA     (9)         2.131.979   236.887 0,107 

GenxA     (9)         2.203.630  244.848 0,092 

MxA   (18)         2.416.622  134.257 0,560 

T:GenxA   (18)       33.186.790  1.843.711 0,000 

Erro efetivo médio 780     114.426.340  146.700 - 

Média geral (kgha
-1

) 2.401    - - - 

Eficiência do látice (%)             96    - - - 

 
 Bulk d. F2 Bulk SSD Média 

Média (kgha
-1

)  2.388 2.332 2.445   2.388 

  4.260       13.924      8.292 11.387 

  9.150       18.814    13.182 16.277 

 (%)        46,56         74,01      62,90 69,96 

     20,38        9,91   14,15       6,32 

(%)   2,73   5,06  3,72   4,47 

(%)        16,04 16,43      15,66 16,04 

      35.596       11.484    11.203       39.234 

GS (%)   1,86    4,45 2,97 - 

: variância genética. : variância fenotípica. : herdabilidade média. : erro associado a estimativa 

de herdabilidade de cada método. CVg: coeficiente de variação genético. CVe: coeficiente de variação 

experimental. : variância genética da interação. GS (%): ganho percentual por seleção. 

 

Existe correlação entre produtividade de grãos e teor de fibra bruta, isso, pôde 

ser observado neste trabalho, em que a correlação foi de 0,97 altamente significativa 

. As estimativas da resposta correlacionada (RC1) no teor de fibra pela seleção 

em produtividade de grãos foram nulas para os três métodos estudados, mostrando que a 
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seleção para produtividade não afeta a variabilidade para os teores de fibra médio das 

famílias. No entanto, a resposta correlacionada (RC2) na produtividade de grãos pela 

seleção no teor de fibra mostrou-se eficiente quando emprega-se o método bulk (37,6%) 

(Tabela 4.4), ou seja, nesse método a seleção para altos teores de fibra também aumentará 

a média das famílias em relação a média da população, o que pode trazer uma vantagem 

adicional na utilização no método bulk para melhoramento no teor de fibra em grãos de 

feijão-comum. 

Em trabalho conduzido com feijoeiro-comum no Brasil (Corte et al., 2002), 

envolvendo seis populações segregantes, observou-se um incremento na produtividade de 

grãos, em média, de 2,43% por geração, em relação a média da geração F2, após 17 

gerações conduzidas em bulk. Esse resultado confirmou, também, que a seleção natural 

atua preservando os indivíduos com maior produção de grãos, durante o avanço das 

gerações pelo método bulk. 

No trabalho de Silva (2009), os métodos bulk e o SSD garantiram maior ganho 

genético a longo prazo e o método bulk dentro de F2, apresentou dificuldade de 

manutenção do ganho genético ao longo do tempo. Os resultados deste trabalho indicaram 

que a redução dos ganhos genéticos para o método bulk dentro de F2 não foi acentuada 

como se esperava. Isto pode ter ocorrido devido a avaliação das famílias em vários locais, 

o que melhora a precisão das estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos. 

 

Tabela 4.4. Estimativa do ganho de seleção e resposta esperada de um caráter com seleção 

em outro para os caracteres teor de fibra e produtividade de grãos avaliados 

nas famílias F8 obtidas por três métodos de condução de populações. 

  Teor de Fibra (%)   Produtividade (kgha
-1

) 

Método M 15 M 5 h
2
 GS RC1 

 

M 15 M 5 h
2
 GS RC2 

        (%) (%) 

 

      (%) (%) 

Bulk d.F2 (F2:8) 4,84 4,96 0,71 1,83 0 

 

2.388 2.484 0,47 1,86  -14,3 

Bulk (F5:8) 4,87 5,07 0,85 3,37 0 

 

2.332 2.472 0,74 4,45    37,6 

SSD (F5:8) 4,89 5,02 0,66 1,72 0   2.445 2.561 0,63 2,97   -0,7 
M 15: média das 15 famílias; M 5: média das 5 melhores famílias; h

2
: herdabilidade; GS: ganho por seleção; 

RC1: resposta correlacionada no teor de fibra pela seleção em produtividade de grãos; RC2: resposta 

correlacionada em produtividade de grãos pela seleção em teor de fibra. 
 

Um dos fatores que exige mais cuidado do melhorista é o componente da 

interação de genótipos com ambientes. Considerando todas as famílias, independentemente 
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do método, o componente da interação famílias x ambientes ( ) foi superior em 345% 

da estimativa da variância genotípica ( ). A ocorrência de interação genótipos x 

ambientes dessa magnitude na cultura do feijoeiro é relatada por Abreu et al. (1990); 

Takeda et al. (1991); Gonçalves (1995). Por outro lado, o valor dessa interação foi quase 

cinco vezes maior do que o obtido por Raposo et al. (2000).  

No presente trabalho, também foi possível obter informações sobre a proporção 

da interação de cada método de seleção utilizado. As famílias obtidas pelo método bulk, o 

componente da interação correspondeu  a 7,8% da proporção total da interação das famílias 

considerando todos os métodos, seguido pelo SSD com 12,8% e o bulk dentro de F2 com 

79,4% (Tabela 4.3). Nota-se que as famílias derivadas do método bulk dentro de F2, a 

relação da interação da variância genética foi superior a dez vezes o valor obtido pelo 

método bulk e seis vezes superior ao SSD. A explicação para essa diferença é a magnitude 

da variância genética entre as famílias. Pois, como em ambos os métodos (bulk e SSD) a 

variância genética entre as famílias foi mais expressiva do que no bulk dentro de F2, 

consequentemente as magnitudes da relação com a variância da interação de genótipos 

com ambientes foram menores. Assim, o método bulk e o SSD foram menos afetados pelo 

ambiente na geração de famílias, o que possibilita a obtenção de famílias mais estáveis, 

fator considerado essencial em um programa de melhoramento genético que busca 

cultivares com adaptação ampla, como é o caso do feijoeiro-comum. Essa busca, por 

cultivares com adaptação ampla, ocorre, principalmente, devido ao mercado de produção 

de sementes, visto que a taxa de utilização de sementes pelos agricultores é baixa, próxima 

a 13%, o que inviabiliza a indicação específica para cada época de semeadura (Barros, 

2008). 

Outro fator que pode ser levantado é que a seleção natural que atua, de maneira 

efetiva, no método do bulk pode ter contribuído para selecionar indivíduos que deram 

origem a famílias mais estáveis às variações ambientais durante o processo de avanço das 

gerações. 

Furtini et al. (2009) utilizaram seis populações segregantes de feijoeiro-

comum, submetida a seleção natural, obtidas a partir de três cruzamentos, sendo três 

populações conduzidas em ambiente com adubação nitrogenada e três em ambientes sem 

adubação nitrogenada. Observou-se a ocorrência de maior produtividade em gerações mais 

avançadas (F8), em que a seleção natural teria atuado. Todas as populações foram, 

posteriormente, avaliadas em experimentos com repetição e observou-se que a seleção 
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natural atuou selecionando indivíduos mais adaptados para o ambiente particular ao qual 

foram conduzidos. 

Outro trabalho foi realizado por Leite (2010), em que foram obtidas quatro 

populações F8 originadas dos cruzamentos CI-107 x Ouro Negro e IAPAR-81 x VC-5 e 

todas as populações foram conduzidas em bulk na presença e ausência de nitrogênio (N). 

Observou-se que as famílias originadas em ambientes sem “N” foram as mais eficientes e 

as originadas com “N” foram as mais responsivas. Tal resultado evidenciou que se o 

objetivo é obter linhagens para a condição de estresse de “N”, a seleção deve ser realizada 

nas mesmas condições, para aumentar a chance de sucesso, aliado ao efeito da seleção 

natural que atua para selecionar indivíduos mais adaptados para um ambiente particular. 

Além disso, este trabalho mostrou que a seleção natural atuou em 22 dos locos avaliados, 

independente do cruzamento e da origem da progênie e identificou QTLs para o índice de 

resposta ao “N” e para a produtividade de grãos, considerando as progênies de origem sem 

“N”, todas as progênies, independente da origem. 

O método SSD permite a obtenção de linhagens rapidamente, sem a perda de 

alelos por seleção entre famílias, mas com uma forte perda de alelos dentro da família. 

Desse modo, cada linhagem corresponde a uma planta em F2 diferente, no entanto, sem 

manter todos os alelos presentes nessa planta, o que também pode reduzir a variabilidade 

genética devido a amostragem. Sua utilização, entretanto, pode ser justificada pela rapidez 

no avanço das gerações, além de não ocorrer à ação da seleção natural, que poderia 

eliminar alguns fenótipos desejáveis (Ramalho et al., 2001).  

Nesse contexto, o método SSD em relação ao bulk, tem menor gasto com área, 

uma vez que as famílias podem ser conduzidas em casa de vegetação, permitindo, assim, 

mais de um ciclo por ano. Essa vantagem apresenta menor importância para o feijoeiro-

comum no Brasil, pois é possível o cultivo de até três gerações por ano, a campo (Ramalho 

et al., 1993; Vieira et al., 2005). No entanto, a mão-de-obra no momento da colheita de 

uma vagem por planta acarreta ônus adicional em relação ao bulk. Segundo Melo (1989), o 

SSD é um método mais eficiente para caracteres de baixa herdabilidade, desde que a base 

genética ampla seja mantida no avanço das gerações, o que muitas vezes é difícil pela 

limitação de espaço para condução de centenas ou milhares de populações que 

normalmente são utilizadas em programas de melhoramento de feijoeiro-comum. 

Segundo Ramalho et al. (2012), a principal desvantagem atribuída ao método 

bulk é a perda de combinações genotípicas, decorrente da amostragem. Tendo como 
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referência o tamanho efetivo (Ne), isso é bem evidenciado em comparação com o método 

SSD (Vencovsky & Crossa, 1999). Na F2, por exemplo, o Ne bulk é de 0,4 e no SSD de 

0,62 Ne. Com o decorrer da endogamia, a vantagem do SSD se amplia. Em F5 o Ne do 

bulk passa a ser de 0,55 e do SSD 16. Contudo, deve ser enfatizado que é perfeitamente 

possível, no método bulk, utilizar uma população com grande número de indivíduos (Ne 

grande), o que diminui a chance de perda por amostragem. Assim, por exemplo, como é 

frequente no bulk o emprego de 2000 plantas ou mais, em F5 isso daria um tamanho efetivo 

de 1040 (Ne=0,52 x 2000) e seria equivalente ao emprego de 65 plantas no SSD (1040/16). 

A interação de genótipos com ambientes para a produtividade em feijoeiro-

comum continua sendo estudada e comprovada em diversos trabalhos (Ramalho et al., 

1998, 2002; Carbonell et al., 2004; Oliveira et al., 2006; Melo et al., 2007; Pereira et al., 

2009b; Torga, 2011). Isso, sem dúvida, é um dos principais complicadores nos programas 

de melhoramento, especialmente, em ensaios finais para o lançamento de cultivares. Além 

disso, percebe-se a carência de estudos no que tange em identificar métodos de condução 

de populações segregantes que desenvolvem linhagens com menor interação com o 

ambiente no avanço de gerações, no intuito de selecionar cultivares superiores. 

Os efeitos ambientais influenciam na expressão fenotípica de caracteres 

quantitativos e constituem no maior obstáculo enfrentado pelos melhoristas na tentativa de 

realizar a seleção de sucesso (Fasoula & Fasoula, 1997). Dessa forma, a capacidade dos 

genótipos se comportarem bem em vários ambientes pode ser fator essencial em um 

programa de melhoramento genético. Assim, torna-se indispensável à realização de 

análises de adaptabilidade e de estabilidade para a identificação de genótipos, com maior 

produtividade e estabilidade fenotípica, que tem sido uma alternativa muito utilizada para 

atenuar os efeitos da interação de genótipos com ambientes e tornar o processo de 

indicação de cultivares mais seguro. 

O resultado referente ao método de Annicchiarico (1992) está apresentado na 

Tabela 4.5. Observa-se que as famílias mais estáveis na análise geral, que superaram a 

média dos ambientes (valor de Wi acima de 100%) para a produtividade de grãos foram 

seis famílias obtidas pelo método SSD (SSD 1, 3, 6, 10, 12 e 14), três pelo bulk dentro de 

F2 (BULK D.F2 2, 3 e 7) e duas pelo bulk (BULK 5 e 9). Porém, é oportuno salientar, que a 

testemunha BRS Estilo obteve a melhor classificação a adaptação ampla, bem como, os 

genitores CNFC 7812 e CNFC 7829, que ficaram entre os dez genótipos mais estáveis para 

a mesma condição. Considerando os ambientes favoráveis, foram sete famílias obtidas pelo 
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método SSD (SSD 1, 6, 8, 10, 12, 14 e 15), seis pelo bulk dentro de F2 (BULK D.F2 2, 3, 5, 

7, 11 e 14) e duas pelo bulk (BULK 3 e 9). Para os ambientes desfavoráveis, foram cinco 

famílias obtidas pelo método SSD (SSD 3, 5, 6, 7 e 12), quatro famílias pelo método bulk 

dentro de F2 (BULK D.F2 2, 10, 12 e 15) e quatro bulk (BULK 2, 5, 9 e 12). Com base 

nesses resultados observa-se que a família mais estável para as três situações avaliadas nos 

dez ambientes foi a obtida pelo método “bulk” (BULK 9), que ocupou a segunda posição 

na análise geral, décima nos ambientes favoráveis e a quarta nos desfavoráveis. Já duas 

famílias obtidas pelo método SSD, SSD 8 e 6, a primeira apresentou adaptabilidade 

específica a ambientes favoráveis e a segunda a ambientes desfavoráveis. Observa-se que 

para essa metodologia, de uma maneira geral, as famílias obtidas pelo SSD apresentaram 

estabilidade superior em relação aos outros métodos. 

 

Tabela 4.5. Média de produtividade de grãos (kg ha
-1

) das famílias, estimativas de 

parâmetros de adaptabilidade e estabilidade fenotípica (Wi) de 49 genótipos 

de feijoeiro-comum avaliados em dez ambientes distribuídos em áreas 

representativas de cultivo no Brasil, pelo método de Annichiarico (1992), 

com a decomposição em favoráveis (Wif) e desfavoráveis (Wid).  

Genótipos/Famílias Prod
1
 

Annichiarico 

Wi C
(2)

 Wif C Wid C 

1. CNFC 7812 2.632 104,50 4 107,72 3 101,22 13 

2. BRS ESTILO 2.599 104,75 1 104,04 8 105,18 6 

3. SSD 6 2.569 104,68 3 100,55 16 109,29 1 

4. SSD 14 2.559 101,30 8 106,94 5   96,15 29 

5. BULK 9 2.559 104,70 2 103,13 10 105,97 4 

6. SSD 12 2.549 103,97 5 102,73 12 104,91 9 

7. SSD 15 2.536   99,07 17 107,46 4   91,93 37 

8. SSD 1 2.535 100,98 10 106,60 6   96,35 27 

9. BULK D.F2
*
 2 2.532 103,65 6 102,18 13 105,19 5 

10. BULK 3 2.508   98,10 21 100,13 18   95,64 31 

11. BULK D.F2 3 2.507 100,56 13 101,97 14   99,10 19 

12. SSD 3 2.503 102,14 7   98,23 22 106,09 3 

13. PÉROLA 2.500   97,05 25 104,16 7   90,24 40 

14. SSD 10 2.494 100,30 14 103,70 9   96,99 25 

15. BULK D.F2 14 2.491   94,14 36 108,04 2   82,78 45 

16. BULK D.F2 7 2.485 100,91 11 103,09 11   98,57 21 

17. BULK 5 2.482 100,75 12   98,79 20 102,56 12 

18. CNFC 7829 2.481 101,27 9   97,75 23 105,14 7 

19. BULK D.F2 10 2.456   99,06 18   97,60 24 100,49 14 

20. SSD 7 2.451   98,92 19   93,95 32 104,65 10 

21. SSD 8 2.428   89,26 43 109,46 1   73,39 49 
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Tabela 4.5. (Continuação) 

Genótipos/Famílias Prod
1
 

Annichiarico 

Wi C
(2)

 Wif C Wid C 

22. BULK D.F2 15 2.426   99,18 16   94,20 30 104,54 11 

23. BULK D.F2 5 2.423   96,41 26 100,38 17   92,57 36 

24. BULK D.F2 11 2.420   97,85 22 100,94 15   94,58 33 

25. BULK 15 2.418   98,19 20   97,49 25   98,89 20 

26. BULK 7 2.418   95,15 33   99,88 19   90,85 39 

27. BULK 12 2.411   99,46 15   92,54 37 107,73 2 

28. BULK 8  2.402   95,93 31   93,73 35   99,80 17 

29. BULK D.F2 8 2.402   97,79 24   96,87 26   98,48 23 

30. SSD 2 2.386   95,87 32   96,40 27   95,26 32 

31. SSD 5 2.370   95,96 29   92,27 38 100,46 15 

32. BULK D.F2 12 2.361   97,81 23   92,15 40 104,92 8 

33. BULK D.F2 1 2.351   96,26 27   94,13 31   98,53 22 

34. BULK D.F2 13 2.350   94,92 35   96,13 28   93,88 34 

35. SSD 4 2.340   96,25 28   93,94 33   99,55 18 

36. SSD 9 2.326   95,05 34   94,44 29   96,15 30 

37. BULK 2 2.323   95,95 30   92,20 39 100,24 16 

38. BULK 10 2.297   89,34 42   93,83 34   84,91 44 

39. BULK 1 2.296   91,95 37   90,91 42   92,79 35 

40. BULK 4 2.283   87,73 46   90,58 43   84,97 43 

41. SSD 11 2.280   87,93 45   98,25 21   79,22 47 

42. BULK D.F2 6 2.268   91,68 38   86,86 45   96,52 26 

43. BULK D.F2 9 2.239   90,35 40   93,06 36   87,67 41 

44. BULK 14 2.227   90,12 41   83,66 48   97,01 24 

45. BULK D.F2 4 2.225   91,19 39   86,21 46   96,16 28 

46. SSD 13 2.203   83,54 48   91,32 41   76,78 48 

47. BULK 6 2.169   88,06 44   84,86 47   91,82 38 

48. BULK 11 2.125   84,58 47   88,48 44   80,88 46 

49. BULK 13 2.083   83,17 49   81,35 49   85,29 42 
1
Prod: produtividade média em kgha

-1
. 

2
C: Classificação dos genótipos quanto a estabilidade pelo método 

Annichiarico (1992). 
*
BULK D.F2: bulk dentro de famílias F2. 

 

No método de Cruz et al. (1989) as famílias que apresentaram adaptação 

ampla, foram as que tiveram o menor valor de ICG (índice de classificação geral do 

genótipo), que é a classificação final obtida utilizando o ranqueamento com base na soma 

da classificação parcial em cada parâmetro de estabilidade utilizado no método (Tabela 

4.6). Mas, nem todos as famílias com as menores classificações apresentaram média acima 

da média geral (2.401 kgha
-1

). Apenas quatro famílias obtidas pelo método bulk dentro de 

F2 (BULK D.F2 2, 7, 10 e 14), quatro pelo SSD (SSD 5, 6, 14 e 15) e duas obtida pelo 
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método bulk (BULK 12 e 15) apresentaram média superior a média geral. Para os 

ambientes desfavoráveis ( ) apenas uma família obtida pelo método bulk (BULK 

12) apresentou média superior a média geral. Considerando os ambientes favoráveis 

( ), apenas uma famílias obtida pelo método bulk dentro de F2 (BULK D.F2 

10), obteve média de produtividade acima da média geral. Nota-se que nessa metodologia, 

o método bulk apresentou poucas famílias estáveis acima da média geral. Mas, isso não 

ocorreu, somente, nesse método, percebe-se também que grande parte das famílias estáveis 

obtidas pelos outros métodos de melhoramento apresentaram produtividade abaixo da 

média. 

Com base nesses resultados a família mais estável às três situações nos dez 

ambientes avaliados, foi a obtida pelo método bulk (BULK 14), que ocupou a segunda 

posição na análise geral, a primeira nos ambientes favoráveis e a segunda nos ambientes 

desfavoráveis, porém, essa apresentou média de produtividade inferior a média geral, o que 

não é desejado, pois o genótipo mais estável deve aliar estabilidade com alta produtividade 

(ou pelo menos superior a média geral). Contudo, outra família que se sobressaiu foi a 

obtida pelo método SSD (SSD6), que ocupou a décima sexta posição na análise geral, a 

décima quarta nos ambientes desfavoráveis e a décima segunda nos ambientes favoráveis, 

apresentando média de produtividade superior a média geral. As famílias obtidas pelo 

método bulk (BULK 12) e pelo bulk dentro de F2 (BULK D.F2 10), a primeira apresentou 

adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis e a segunda a ambientes favoráveis, 

respectivamente. Esse resultado foi contrastante quando comparado com os resultados 

obtidos pelo método de Annicchiarico (1992), pois as famílias superiores foram diferentes 

para as três situações em relação às encontradas pelo método de Cruz et al. (1989). 
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Tabela 4.6. Média de produtividade de grãos (kg ha
-1

) das famílias, estimativas de 

parâmetros de adaptabilidade e de estabilidade fenotípica de 49 genótipos de 

feijoeiro-comum avaliados em dez ambientes distribuídos em áreas 

representativas de cultivo no Brasil, pelo método Cruz et al. (1989). 

Genótipos/ 

Famílias 
Prod 

1
 

                          Cruz et al. 

(2)
 

 

C
(3)

 +
 (4)

 C QMD
(5)

 C ICG
(6)

 

R 

(%) 

1. CNFC 7812 2.632   1,214
*
 42 1,091

ns
 24 379.072

*
 40 47 88 

2. BRS ESTILO 2.599 1,062
ns

 34 1,459
ns

 10 229.666
ns

 27 25 92 

3. SSD 6 2.569 0,860
ns

 14 1,443
ns

 12   319.989
*
 37 16 85 

4. SSD 14 2.559   1,234
*
 45 1,531

ns
 6 130.023

ns
 12 17 96 

5. BULK 9 2.559 0,990
ns

 23 0,933
ns

 27 265.311
ns

 31 29 88 

6. SSD 12 2.549 1,021
ns

 29 0,904
ns

 28 243.075
ns

 29 35 89 

7. SSD 15 2.536 1,287
**

 47 1,384
ns

 14   54.062
ns

 2 18 98 

8. SSD 1 2.535   1,228
*
 43 0,802

ns
 31 239.933

ns
 28 44 92 

9. BULK D.F2
7
 2 2.532 1,011

ns
 27 0,849

ns
 30   79.090

ns
 4 11 96 

10. BULK 3 2.508 1,154
ns

 40 1,157
ns

 20  465.881
**

 46 46 85 

11. BULK D.F2 3 2.507 1,105
ns

 36 0,104
**

 49   218.296
ns

 25 49 91 

12. SSD 3 2.503 0,878
ns

 16 1,363
ns

 15   312.685
*
 36 21 85 

13. PÉROLA 2.500   1,245
*
 46     1,563

*
 3 487.051

**
 47 42 87 

14. SSD 10 2.494 1,139
ns

 39 0,787
ns

 32  124.209
ns

 10 30 95 

15. BULK D.F2 14 2.491 1,396
**

 48 1,496
ns

 9    22.362
ns

 1 8 99 

16. BULK D.F2 7 2.485 1,048
ns

 31 1,432
ns

 13  165.909
ns

 17 12 94 

17. BULK 5 2.482 1,013
ns

 28 1,225
ns

 17  177.434
ns

 20 19 92 

18. CNFC 7829 2.481 0,845
ns

 11     1,551
*
 5  158.771

ns
 16 1 92 

19. BULK D.F2 10 2.456 1,003
ns

 26 1,769
**

 1  305.003
*
 35 14 89 

20. SSD 7 2.451 0,855
ns

 13 1,178
ns

 19 397.526
**

 43 27 80 

21. SSD 8 2.428 1,497
**

 49 1,123
ns

 22 146.402
ns

 13 33 97 

22. BULK D.F2 15 2.426 0,869
ns

 15 0,757
ns

 34 421.741
**

 44 39 78 

23. BULK D.F2 5 2.423 1,139
ns

 38 0,240
**

 47   96.312
ns

 7 38 96 

24. BULK D.F2 11 2.420 1,058
ns

 33 0,124
**

 48 204.848
ns

 23 45 90 

25. BULK 15 2.418 0,999
ns

 25 1,082
ns

 25 114.996
ns

 9 9 95 

26. BULK 7 2.418 1,169
ns

 41 1,181
ns

 18 500.100
**

 48 48 85 

27. BULK 12 2.411   0,725
*
 2     0,448

*
 43 183.085

ns
 22 20 84 

28. BULK 8  2.402 0,847
ns

 12 0,756
ns

 35 651.029
**

 49 41 68 

29. BULK D.F2 8 2.402 0,902
ns

 17 0,587
ns

 40   297.930
*
 33 37 83 

30. SSD 2 2.386 1,053
ns

 32 1,133
ns

 21 224.775
ns

 26 28 91 

31. SSD 5 2.370 0,925
ns

 18 1,527
ns

 7 280.117
ns

 32 7 88 

32. BULK D.F2 12 2.361 0,791
ns

 8 0,722
ns

 36   82.145
ns

 5 4 94 

33. BULK D.F2 1 2.351 0,936
ns

 20 0,570
ns

 41 114.347
ns

 8 24 93 

34. BULK D.F2 13 2.350 0,935
ns

 19 1,499
ns

 8 178.499
ns

 21 3 92 

35. SSD 4 2.340 0,788
ns

 7 0,629
ns

 39 89.504
ns

 6 5 93 

36. SSD 9 2.326 0,835
ns

 10 0,675
ns

 38 208.353
ns

 24 26 86 

37. BULK 2 2.323 0,833
ns

 9     0,435
*
 44 64.284

ns
 3 6 95 
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Tabela 4.6. (Continuação) 

Genótipos/ 

Famílias 
Prod 

1
 

Cruz et al. 

(2)
 

 

C
(3)

 +
 (4)

 C QMD
(5)

 C ICG
(6)

 

R 

(%) 

38. BULK 10 2.297 1,095
ns

 35 1,446
ns

 11 146.818
ns

 14 10 95 

39. BULK 1 2.296 0,973
ns

 22 1,100
ns

 23 380.692
*
 41 34 84 

40. BULK 4 2.283 1,042
ns

 30     1,556
*
 4  300.489

*
 34 23 89 

41. SSD 11 2.280  1,233
*
 44 0,946

ns
 26 124.601

ns
 11 31 96 

42. BULK D.F2 6 2.268  0,757
*
 5 1,267

ns
 16 396.267

**
 42 15 78 

43. BULK D.F2 9 2.239  0,954
ns

 21 0,759
ns

 33 263.115
ns

 30 32 87 

44. BULK 14 2.227  0,701
**

 1     1,624
*
 2 366.031

*
 39 2 81 

45. BULK D.F2 4 2.225  0,744
*
 4     0,399

*
 45 323.843

*
 38 36 76 

46. SSD 13 2.203  1,116
ns

 37     0,454
*
 42 169.851

ns
 18 43 93 

47. BULK 6 2.169  0,771
*
 6 0,683

ns
 37 175.971

ns
 19 13 87 

48. BULK 11 2.125  0,998
ns

 24 0,890
ns

 29 155.662
ns

 15 22 93 

49. BULK 13 2.083  0,729
*
 3     0,367

*
 46 438.165

**
 45 40 69 

1Prod : produtividade média em kgha-1. 2H0: βli = 1, nsNão-significativo, * e ** Significativo diferente de um, pelo 

teste t, a 5% e 1% de probabilidade. 3C: Classificação dos genótipos quanto a estabilidade. 4H0: βli+β2i = 1, ns Não-

significativo, * e **Significativo diferente de um, pelo teste de t, a 5% e 1% de probabilidade. 5QMD: Quadrado médio do 

desvio, GL igual a 7. Os testes de significância foram realizados como denominador o quadrado médio do resíduo igual a 

146.700 associado a 780 GL do resíduo. ns Não-significativo, * e **Significativo diferente de zero, pelo teste de F, a 5% e 

1% de probabilidade. 6ICG: Índice de classificação geral do genótipo.7BULK D.F2: bulk dentro de famílias F2. 
 

De acordo com o modelo AMMI, a interação GxA original pôde ser 

decomposta em nove componentes (posto da matriz GA). Segundo Chaves (2001), o 

modelo mais adequado é aquele que associa significância para os eixos (IPCA) com não 

significância para o resíduo (ruído), com uma porção não muito elevada de graus de 

liberdade. Neste trabalho, o modelo mais adequado foi o AMMI 5, a 1% de probabilidade, 

Tabela 4.7. No presente trabalho o nível de significância adotado, para classificar como 

significativos os componentes principais, foi de 1%, sendo escolhido para os ambientes 

avaliados, o modelo AMMI 5, pois, apresentou os componentes significativos, com 

explicação de 78,91% da soma de quadrados da interação (Tabela 4.7). 
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Tabela 4.7. Resumo da análise de variância conjunta da produtividade de grãos (kg ha
-1

) 

com desdobramento da interação original GxA pelo modelo AMMI, para 49 

genótipos de feijoeiro-comum com grãos carioca, e proporção de explicação 

dos componentes principais, avaliados nos dez ambientes. 

FV                        

% Explicação 

Produtividade 

GL SQ QM 

Genótipos (G) - 48 7.842.026  163.380
**

 

Ambientes (A) - 9     229.266.661 25.474.073
**

 

GxA - 432       39.902.340    92.367
**

 

IPCA 1 0,2177 56 8.685.775      155.103
**

 

Resíduo 1 - 376       31.216.565    83.023
**

 

IPCA 2 0,1804 54 7.197.051      133.279
**

 

Resíduo 2 - 322       24.019.514   74.595
**

 

IPCA 3 0,1430 52 5.707.765      109.765
**

 

Resíduo 3 - 270       18.311.749   67.821
**

 

IPCA 4 0,1304 50 5.202.654      104.053
**

 

Resíduo 4 - 220       13.109.095        59.587
*
 

IPCA 5 0,1176 48 4.692.216   97.755
**

 

Resíduo 5 - 172  8.416.879   48.935
ns

 

Erro/r - 780 -       48.900 
ns

 Não-significativo, 
*
 e 

**
: significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste de F. 

 

A identificação das famílias mais estáveis com a metodologia AMMI foi 

realizada utilizando-se a informação dos componentes principais significativos, para a 

obtenção da média dos escores absolutos, para cada família, ponderada pela porcentagem 

de explicação de cada componente (MPEA) (Tabela 4.8). Assim, o genótipo mais estável é 

aquele que possui o menor valor de média ponderada, consequentemente, esse terá menor 

contribuição para a interação GxA (Pereira et al., 2009b). 

No resumo da análise de variância conjunta com desdobramento da interação 

original GxA pelo modelo AMMI, constatou-se significância até o quinto componente 

principal (IPCA 5), assim, a MPEA foi calculada com os escores para esses cinco 

componentes (Tabela 4.7 e 4.8). As famílias mais estáveis e com média superior à média 

geral (2.401 kgha
-1

) foram apenas cinco, sendo três do bulk dentro de F2 (BULK D. F2 2, 5 

e 7), BULK 5 e SSD 10 (Tabela 4.8). 

Para minimizar o fato de que foram encontradas poucas famílias estáveis entre 

as mais produtivas, na metodologia AMMI, foi utilizada a MPEAP – Média ponderada dos 
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escores absolutos e produtividade – que agrega as informações de produtividade média e 

da estabilidade (Torga, 2011). A MPEAP permitiu identificar para os ambientes avaliados 

as famílias mais adaptadas e estáveis. Segundo o critério proposto foram seis famílias 

obtidas pelo método SSD (SSD 1, 6, 10, 12, 14 e 15), três obtidas pelo método bulk dentro 

de F2 (BULK D.F2 2, 3 e 7) e duas pelo método bulk (BULK 5 e 9). Esses resultados 

podem ser observados na Figura 4.1, na qual estão plotados os valores da MPEA e da 

média geral dos genótipos. 

A combinação geral dos métodos de estabilidade (Tabela 4.9) permitiu a 

identificação de famílias mais estáveis na classificação geral (adaptação ampla). Foi 

possível identificar quatro famílias obtidas pelo método SSD (SSD 3, 6, 14 e 15), uma pelo 

método bulk (BULK 9), uma pelo método bulk dentro de F2 (BULK D.F2 2), com média de 

produtividade superior a média da cultivar Pérola (2.500 kgha
-1

). Considerando os 

ambientes favoráveis, destacaram-se somente três famílias obtidas pelo método SSD (SSD 

8, 14 e 15). Para os ambientes desfavoráveis, destacaram-se duas famílias obtidas pelos 

métodos SSD (SSD 3 e 6) e uma pelo bulk (BULK 12). Com base nessa análise observou-

se que a família mais estável às três situações nos dez ambientes avaliados, foi a família 

obtida pelo método SSD (SSD 6), que ocupou a segunda posição na análise geral e nos 

ambientes desfavoráveis e na análise dos ambientes favoráveis ficou em décimo. As 

famílias obtidas pelo método SSD (SSD 14) e bulk (BULK 12), a primeira apresentou 

adaptabilidade específica a ambientes favoráveis e segunda a ambientes desfavoráveis 

(Tabela 4.9). Esses resultados, mais uma vez, confirmam que as famílias geradas pelo SSD 

foram consideradas mais estáveis quando se utilizou a metodologia AMMI-MPEAP.
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Tabela 4.8. Valores dos componentes principais (IPCAS) significativos para cada genótipo nos dez ambientes, utilizados para calcular a 

MPEA e para a representação gráfica, e classificação dos genótipos quanto à estabilidade pela metodologia AMMI. 

Genótipos/Famílias Média    IPCA 1 IPCA 2   IPCA 3  IPCA 4 IPCA 5  MPEA
1
 C

2
 MPEAP

3
 C 

1. CNFC 7812 2.632    7,4805   15,1665   -9,4891   -5,0978    -1,1029 8,2574 42 97,64 3 

2. BRS ESTILO 2.599    1,5138    -2,9626  10,0897    5,1110 9,0333 5,1142 20 98,17 1 

3. SSD 6 2.569    6,5972    -4,4697   -0,7822 -13,9277 -1,8304 5,5580 22 97,30 5 

4. SSD 14 2.559    9,9739 4,4355  6,0551    4,9749 -0,8884 5,8175 25 96,98 7 

5. BULK 9 2.559    5,6950    -3,2721 -6,1620   -6,7594   1,3218 4,7499 14 97,42 4 

6. SSD 12 2.549    3,4233 5,5619 -10,9892   -3,0905     -0,9709 4,8628 17 97,14 6 

7. SSD 15 2.536    6,9537 6,6745  7,5762    5,2605  0,3120 5,7331 24 96,47 8 

8. SSD 1 2.535    8,8811 8,1223 -11,4172    1,6451  2,4168 7,0081 35 95,94 11 

9. BULK D.F2
4
 2 2.532   -0,0492    -3,0872   -3,3555    5,4295 -1,9056 2,5087 1 97,71 2 

10. BULK 3 2.508   -3,4907   12,9355    9,7166   -4,0416   -12,8680 8,2667 43 94,80 18 

11. BULK D.F2 3 2.507   -8,5863     8,8345   -0,4429    1,1053  -6,6888 5,6483 23 95,86 12 

12. SSD 3 2.503    6,9549  -10,2013 1,4896  -10,7344   1,7232 6,5515 33 95,40 14 

13. PÉROLA 2.500    1,6559   10,4504  22,0484   1,0424   2,3711 7,3672 38 94,99 17 

14. SSD 10 2.494    3,0986     8,2299   -6,8445   0,1816   1,2182 4,1882 8 96,16 10 

15. BULK D.F2 14 2.491  10,7954   10,0524 5,8014   4,6568     -3,3278 7,5932 40 94,69 19 

16. BULK D.F2 7 2.485    7,9100    -0,6753   -2,7669  -0,3994  4,5698 3,5851 5 96,20 9 

17. BULK 5 2.482    5,1280    -6,0257 0,7798   3,8660  8,2909 4,8081 15 95,63 13 

18. CNFC 7829 2.481    6,1742    -4,9540   -4,3823    -8,4540  7,3951 6,1292 27 95,05 16 

19. BULK D.F2 10 2.456    7,3754 2,6903  5,1448  -16,7098 -7,2662 7,4263 39 93,95 22 

20. SSD 7 2.451   -5,9230 6,6518  2,4038  -4,9757    14,2083 6,5301 32 94,21 21 

21. SSD 8 2.428  11,6779 3,2755  4,2774 15,5635     -4,9357 8,0532 41 93,05 29 

22. BULK D.F2 15 2.426 -14,2219 6,8228  6,5287  -4,7032     -9,1594 8,8088 48 92,70 31 

23. BULK D.F2 5 2.423    0,7260    -1,6676   -9,7257 10,3973   0,9815 4,2085 10 94,53 20 

24. BULK D.F2 11 2.420   -5,6579  2,4592 -10,9120 11,2225  -7,2595 7,0370 36 93,30 24 
 1

0
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Tabela 4.8. (Continuação) 

Genótipos/Famílias Média    IPCA 1 IPCA 2   IPCA 3  IPCA 4 IPCA 5  MPEA
1
 C

2
 MPEAP

3
 C 

25. BULK 15 2.418    4,0959 -0,8944   -4,9619  -0,8381   1,5937 2,6097 2 95,08 15 

26. BULK 7 2.418  10,6627   -11,7786   -0,8872 14,7935  -1,9210 8,5261 45 92,63 33 

27. BULK 12 2.411 -13,2353  -9,8953   -2,0714   2,3147   0,6930 6,7748 34 93,20 28 

28. BULK 8  2.402 -12,2795   4,1785  9,2067    -1,0102 18,1762 8,8872 49 92,14 36 

29. BULK D.F2 8 2.402   -4,6638  -7,4708 -0,5801   10,5627   8,7585 6,1505 28 93,26 26 

30. SSD 2 2.386    2,2386   9,2890 -3,6761 -1,0959   8,2857 4,8233 16 93,42 23 

31. SSD 5 2.370    6,0801   -14,7667  6,5756 -0,7310   1,0446 6,5214 31 92,37 35 

32. BULK D.F2 12 2.361   -5,4509  -1,2698 -8,5278 -5,4176   4,7191 4,9381 18 92,80 30 

33. BULK D.F2 1 2.351   -0,4894  -5,6856 -7,6882  0,2957   2,4163 3,2370 3 93,28 25 

34. BULK D.F2 13 2.350    3,7874   0,8443  1,8645 -8,4828  -2,5198 3,3531 4 93,20 27 

35. SSD 4 2.340   -9,9729  -0,6394 -1,4896   -1,2646   4,4238 4,0357 7 92,69 32 

36. SSD 9 2.326  -10,1917   3,3474 -0,3009 0,0524   6,9888 4,6817 13 92,12 37 

37. BULK 2 2.323   -8,4834  -2,2852   -3,6707 0,5758   1,0830 3,7846 6 92,41 34 

38. BULK 10 2.297    6,9736   5,5863   -2,1174   -6,8271   2,3123 5,0575 19 91,31 38 

39. BULK 1 2.296   -2,7577  -8,7092  11,2813  3,8623   -10,9220 7,0623 37 90,45 41 

40. BULK 4 2.283  10,8235  -7,1877   -1,9377 -2,8008  -5,4768 6,2594 29 90,49 40 

41. SSD 11 2.280    5,6051   0,1900 5,9110 5,1942     -4,6212 4,2080 9 91,26 39 

42. BULK D.F2 6 2.268 -10,3239   0,5798 6,6556 -1,0196    12,9498 6,2853 30 90,13 43 

43. BULK D.F2 9 2.239   -4,8856   6,4307 -1,2051 -1,6826 -7,8241 4,4805 12 90,23 42 

44. BULK 14 2.227    2,5474   -18,4685  6,9960 -10,8191 -4,3865 8,6344 46 88,24 46 

45. BULK D.F2 4 2.225 -15,6654  -6,6526  5,9365 -0,7714 -9,8073 8,5076 44 88,26 45 

46. SSD 13 2.203   -5,0711   5,7587 -3,5352  10,3720 -2,0357 5,3736 21 89,04 44 

47. BULK 6 2.169   -5,7604   -10,7653 -7,1406   -0,4389    -3,8186 5,9859 26 88,01 47 

48. BULK 11 2.125   -2,4378  -5,8132  1,4805 7,9604    -4,4193 4,2439 11 87,71 48 

49. BULK 13 2.083 -15,2311   1,0304 -10,7595   -4,3467  -11,3310 8,7944 47 84,88 49 
1MPEA: Média ponderada dos escores absolutos. 2C: Classificação dos genótipos quanto à estabilidade. 3MPEAP: Média ponderada dos escores absolutos e produtividade. 4BULK D.F2: bulk dentro de famílias 
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Figura 4.1. Análise Gráfica AMMI para os 49 genótipos/famílias (G1-Bulk 1; G2-Bulk 2; G3-SSD 1; G4-SSD 2; G5-Pérola; G6-Bulk D. FAM. 1; G7-SSD 3; 

G8-Bulk 3; G9-Bulk D. FAM. 2; G10-Bulk D. FAM. 3; G11-SSD 4; G12-Bulk D. FAM. 4; G13-SSD 5; G14-SSD 6; G15-SSD 7; G16-Bulk D. 

FAM. 5; G17-Bulk 4; G18-Bulk 5; G19-Bulk D. FAM. 6; G20-Bulk 6; G21-SSD 8; G22-Bulk D. FAM. 7; G23-SSD 9; G24-SSD 10; G25-Bulk 7; 

G26-Bulk D. FAM. 8; G27-SSD 11; G28-Bulk 8; G29-Bulk 9; G30-Bulk 10; G31-Bulk D. FAM. 9; G32-SSD 12; G33-SSD 13; G34-Bulk D. FAM. 

10; G35-Bulk D. FAM. 11; G36-Bulk 11; G37-Bulk 12; G38-SSD 14; G39-Bulk 13; G40-SSD 15; G41-Bulk D. FAM. 12; G42-Bulk 14; G43-Bulk 

D. FAM. 13; G44-CNFC7829; G45-Bulk D. FAM. 14; G46-Bulk 15; G47-Bulk D. FAM. 15; G48-CNFC7812; G49-BRS Estilo), realizadas com a 

média ponderada dos escores absolutos (MPEA), avaliados em dez ambientes. 
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Tabela 4.9. Classificação das famílias em cada método e da combinação dos métodos de estabilidade, considerando a classificação geral e 

específica (ambientes favoráveis e ambientes desfavoráveis). 

Genótipos/Famílias Média 
Annichiarico Cruz et al. AMMI         CM

4
  

 

G
1
 AF

2
 AD

3
 G AF AD G AF AD G AF AD 

1. CNFC 7812 2.632 4 3 13 47 24 42 3 - - 13 9 29 

2. BRS ESTILO 2.599 1 8 6 25 10 34 1 - - 4 4 18 

3. SSD 6 2.569 3 16 1 16 12 14 5 - - 2 10 2 

4. SSD 14 2.559 8 5 29 17 6 45 7 - - 5 2 40 

5. BULK 9 2.559 2 10 4 29 27 23 4 - - 7 13 11 

6. SSD 12 2.549 5 12 9 35 28 29 6 - - 12 19 17 

7. SSD 15 2.536 17 4 37 18 14 47 8 - - 9 5 44 

8. SSD 1 2.535 10 6 27 44 31 43 11 - - 19 14 36 

9. BULK D.F2
5
 2 2.532 6 13 5 11 30 27 2 - - 1 21 14 

10. BULK 3 2.508 21 18 31 46 20 40 18 - - 30 18 38 

11. BULK D.F2 3 2.507 13 14 19 49 49 36 12 - - 25 31 30 

12. SSD 3 2.503 7 22 3 21 15 16 14 - - 8 15 5 

13. PÉROLA 2.500 25 7 40 42 3 46 17 - - 28 1 46 

14. SSD 10 2.494 14 9 25 30 32 39 10 - - 14 20 33 

15. BULK D.F2 14 2.491 36 2 45 8 9 48 19 - - 17 3 48 

16. BULK D.F2 7 2.485 11 11 21 12 13 31 9 - - 6 7 27 

17. BULK 5 2.482 12 20 12 19 17 28 13 - - 10 16 19 

18. CNFC 7829 2.481 9 23 7 1 5 11 16 - - 3 11 4 

19. BULK D.F2 10 2.456 18 24 14 14 1 26 22 - - 15 8 20 

20. SSD 7 2.451 19 32 10 27 19 13 21 - - 22 29 6 

21. SSD 8 2.428 43 1 49 33 22 49 29 - - 39 6 49 

22. BULK D.F2 15 2.426 16 30 11 39 34 15 31 - - 31 33 10 

23. BULK D.F2 5 2.423 26 17 36 38 47 38 20 - - 29 34 41 
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Tabela 4.9. (Continuação) 

Genótipos/Famílias Média 
Annichiarico Cruz et al. AMMI CM

4
 

G
1
 AF

2
 AD

3
 G AF AD G AF AD G AF AD 

24. BULK D.F2 11 2.420 22 15 33 45 48 33 24 - - 35 32 35 

25. BULK 15 2.418 20 25 20 9 25 25 15 - - 11 27 25 

26. BULK 7 2.418 33 19 39 48 18 41 33 - - 43 17 43 

27. BULK 12 2.411 15 37 2 20 43 2 28 - - 18 44 1 

28. BULK 8  2.402 31 35 17 41 35 12 36 - - 40 39 12 

29. BULK D.F2 8 2.402 24 26 23 37 40 17 26 - - 32 36 21 

30. SSD 2 2.386 32 27 32 28 21 32 23 - - 27 26 34 

31. SSD 5 2.370 29 38 15 7 7 18 35 - - 24 22 16 

32. BULK D.F2 12 2.361 23 40 8 4 36 8 30 - - 16 43 3 

33. BULK D.F2 1 2.351 27 31 22 24 41 20 25 - - 26 40 23 

34. BULK D.F2 13 2.350 35 28 34 3 8 19 27 - - 20 12 28 

35. SSD 4 2.340 28 33 18 5 39 7 32 - - 21 41 7 

36. SSD 9 2.326 34 29 30 26 38 10 37 - - 37 37 22 

37. BULK 2 2.323 30 39 16 6 44 9 34 - - 23 45 8 

38. BULK 10 2.297 42 34 44 10 11 35 38 - - 34 23 42 

39. BULK 1 2.296 37 42 35 34 23 22 41 - - 42 35 31 

40. BULK 4 2.283 46 43 43 23 4 30 40 - - 41 24 39 

41. SSD 11 2.280 45 21 47 31 26 44 39 - - 45 25 47 

42. BULK D.F2 6 2.268 38 45 26 15 16 5 43 - - 36 30 13 

43. BULK D.F2 9 2.239 40 36 41 32 33 21 42 - - 44 38 32 

44. BULK 14 2.227 41 48 24 2 2 1 46 - - 33 28 9 

45. BULK D.F2 4 2.225 39 46 28 36 45 4 45 - - 47 48 15 

46. SSD 13 2.203 48 41 48 43 42 37 44 - - 48 46 45 

47. BULK 6 2.169 44 47 38 13 37 6 47 - - 38 47 24 

48. BULK 11 2.125 47 44 46 22 29 24 48 - - 46 42 37 

49. BULK 13 2.083 49 49 42 40 46 3 49 - - 49 49 26 
1G: Classificação geral das famílias e/ou genótipos. 2AF: Classificação das famílias e/ou genótipos à ambientes favoráveis. 3AD: Classificação das famílias e/ou genótipos à ambientes desfavoráveis. 4CM: 

Classificação dos genótipos e/ou das famílias na combinação dos métodos. 5BULK D.F2: bulk dentro de famílias F2. 
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Os resultados apresentados na Tabela 4.10, mostraram que o método SSD, em 

média, obteve 43% das famílias mais estáveis em todos os métodos de estabilidade, 

considerando a adaptação geral. Os métodos bulk e bulk dentro de F2 não apresentaram 

resultado consistente entre as três metodologias. 

Quanto a adaptação específica à ambientes favoráveis o método SSD obteve 

60% das famílias mais estáveis na metodologia de Annicchiarico e o método bulk dentro 

de F2, obteve 40% das famílias mais estáveis na metodologia de Cruz et al. Considerando-

se a adaptação a ambientes desfavoráveis, o método SSD destacou-se por apresentar 40% 

das famílias mais estáveis na metodologia de Annicchiarico e o método bulk por apresentar 

50% das famílias mais estáveis na metodologia de Cruz et al. 

Na média de todos os métodos, observou-se resultados semelhantes para a 

adaptação geral e específica a ambientes favoráveis, pois o método SSD obteve 50% das 

famílias mais estáveis para cada uma dessas condições. Finalmente, os métodos bulk e 

SSD, tiveram cada um, 40% das famílias mais estáveis adaptadas à ambientes 

desfavoráveis. Desta forma, fica evidenciado, que as famílias originadas pelo método SSD 

foram consistentemente mais estáveis quando se utilizou as metodologias de Annichiarico 

e AMMI e a combinação de todas as metodologias, somente apresentando comportamento 

inferior quando se utilizou a metodologia de Cruz et al. O bulk e SSD apresentaram as 

menores relações ( ), representando – 7,8% e 12,8% – do total da interação das 

famílias considerando todos os métodos de melhoramento. A princípio, essas razões 

mostraram que as famílias obtidas por esses métodos foram pouco influenciadas pelo 

ambiente.  No entanto, por essas estimativas era esperado maior estabilidade das famílias 

do bulk, o que não ocorreu. Assim, pode-se inferir que o método de SSD foi mais eficiente 

no desenvolvimento de famílias estáveis para produtividade de grãos, ao contrário dos 

resultados obtidos para interação com ambientes e parâmetros genéticos que indicaram 

superioridade do método bulk. Esses resultados levam a concluir que a maior variabilidade 

genética e menor interação com ambiente observados no método bulk, não refletiram no 

desenvolvimento de famílias mais estáveis. Mesmo assim, várias famílias desenvolvidas no 

bulk se destacaram em relação a estabilidade, mostrando que maior variabilidade genética, 

não gerou famílias com média superior, mas resultou no desenvolvimento de algumas 

famílias recombinantes superiores. 
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Tabela 4.10. Número de famílias provenientes de cada método de melhoramento 

considerando-se as dez mais estáveis, dos métodos de estabilidade 

empregados e a combinação desses, considerando a adaptação geral e 

específica (a ambientes favoráveis e a ambientes desfavoráveis), para a 

produtividade de grãos. 

Famílias Métodos 
Annichiarico Cruz et al. AMMI MC

4
 

G
1
 F

2
 D

3
 G F D G F D G F D 

Dez mais  

Estáveis 

Bulk 2 1 3 4 3 5 1 - - 3 1 4 

Bulk d.F2 3 3 3 4 4 3 3 - - 2 4 2 

SSD 5 6 4 2 3 2 6 - - 5 5 4 
1
G: adaptação geral das famílias. 

2
F: adaptação das famílias a ambientes favoráveis. 

3
D: adaptação das 

famílias a ambientes desfavoráveis. 
4
MC: Métodos de estabilidade combinados. 

 

Considerando o total de famílias estáveis por método ficariam onze famílias 

para o SSD (SSD 6, 14, 12, 15, 1, 3, 10, 7, 8, 5 e 4), oito bulk (BULK 9, 3, 5, 15, 12, 8, 2 e 

14) e sete para bulk dentro de F2 (BULK D.F2 2, 3, 14, 7, 10, 15 e 12) no MC. 

Considerando a média destas famílias acima da média geral, o SSD selecionaria as famílias 

6, 14, 12, 15, 1, 3, 10, 7 e 8; bulk: 9, 3, 5, 15, 12 e 8; bulk dentro de F2: 2, 3, 14, 7, 10 e 15. 

Estes resultados confirmam que o SSD é superior aos demais em gerar famílias com 

produtividade de grãos acima da média e estáveis. Também reforçam as diferenças que 

existem entre as metodologias para a condução de populações segregantes e assim como 

entre os métodos de estudo de adaptabilidade e estabilidade. 

Fazendo uma busca no trabalho que originou essas famílias (Silva, 2009), foi 

possível observar o que levou cada uma dessas famílias, anteriormente citadas, a serem 

selecionadas (mais detalhes de cada família no Apêndice - Tabela A.1). Mostrando que 

ocorreram mudanças, por exemplo, nas famílias SSD (SSD 6 e 14) que foram selecionadas 

em F7, a primeira apresentava maior produtividade e a segunda contribuiu para a interação 

(produtividade), já na geração F8, neste trabalho, a SSD 6 permaneceu com maior 

produtividade e estável, por outro lado, a SSD 14 apresentou média de produtividade 

acima da geral e estável (não interagiu com o ambiente). 

Face ao exposto, e levando-se em conta os argumentos levantados neste 

trabalho, os melhores métodos de condução de populações segregantes, que menos 

interagiram com o ambiente, considerando o número de famílias estáveis superiores 

obtidas, aplicando três metodologias de adaptabilidade e de estabilidade, para o caráter 

produtividade de grãos, foram os métodos SSD e bulk. A eficiência dos métodos de 

melhoramento (genealógicos, bulk, bulk dentro de F2 e bulk dentro de F3) foi comparada 
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em populações segregantes, essas advindas do cruzamento Carioca x Flor de Mayo, na 

cultura do feijoeiro-comum por Raposo et al. (2000). Constataram que os métodos bulk e 

SSD foram superiores aos demais, especialmente o genealógico, na obtenção de linhagens 

superiores. Nesse sentido, Ranalli et al. (1996) também demonstraram a superioridade do 

SSD em relação ao bulk dentro de F2. 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

As famílias originadas pelo método bulk obtiveram os maiores valores de 

variância genética, herdabilidade e ganho genético em relação aos métodos de SSD e bulk 

dentro de F2. 

As famílias geradas pelo método bulk apresentaram interação com ambientes 

de menor proporção comparada às famílias obtidas com os métodos de SSD e bulk dentro 

de F2. 

O método SSD, de uma forma geral, obteve famílias superiores aos métodos 

bulk e bulk dentro de F2 em relação a estabilidade para a produtividade de grãos em 

diferentes locais, anos e épocas de semeadura. 
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5 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os métodos de condução de populações segregantes que geraram famílias com 

menor interação com ambientes para o caráter teor de fibra bruta e famílias com maior 

potencial genético e mais estáveis de feijoeiro-comum do grupo carioca foram os métodos 

bulk e bulk dentro de famílias F2. 

Os métodos de condução de populações segregantes que geraram famílias com 

menor interação com ambientes para produtividade de grãos e famílias com maior 

potencial genético e mais estáveis de feijoeiro-comum do grupo carioca foram os métodos 

SSD e bulk. 
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Tabela A.1. Famílias F7 selecionadas a partir do trabalho de Silva (2009), que deram origem as famílias F8 deste trabalho. Essa seleção levou 

em consideração as famílias que mais interagiram com o ambiente para os caracteres produtividade e teor de fibra bruta e, 

também, as famílias superiores e inferiores para estes dois caracteres. 

Identificação atual Identificação anterior Motivo da Seleção 

BULK D.F2
* 1 BULK D.FAM.FIBRA-66  Contribui mais para interação – produtividade 

BULK D.F2 2 BULK D.FAM.FIBRA-86 Contribui para interação – fibra 

BULK D.F2 3 BULK D.FAM.FIBRA-58 Segunda mais produtiva 

BULK D.F2 4 BULK D.FAM.FIBRA-79 Segunda menos produtiva/contribui mais para interação-produtividade 

BULK D.F2 5 BULK D.FAM.FIBRA-45 Contribui mais para interação – produtividade 

BULK D.F2 6 BULK D.FAM.FIBRA-5 Maior teor de fibra 

BULK D.F2 7 BULK D.FAM.FIBRA-137 Contribui mais para interação – produtividade 

BULK D.F2 8 BULK D.FAM.FIBRA-7 Menos produtiva 

BULK D.F2 9 BULK D.FAM.FIBRA-60 Contribui para interação – fibra 

BULK D.F2 10 BULK D.FAM.FIBRA-148 Mais produtiva 

BULK D.F2 11 BULK D.FAM.FIBRA-25 Menor teor de fibra 

BULK D.F2 12 BULK D.FAM.FIBRA-83 Contribui mais para interação – produtividade 

BULK D.F2 13 BULK D.FAM.FIBRA-135 Contribui para interação – fibra 

BULK D.F2 14 BULK D.FAM.FIBRA-69 Contribui mais para interação – produtividade 

BULK D.F2 15 BULK D.FAM.FIBRA-75 Contribui mais para interação – produtividade 

BULK 1 FIBRA BULK-82 Menor teor de fibra 

BULK 2 FIBRA BULK-29 Contribui para interação – fibra 

BULK 3 FIBRA BULK-20 Menos produtiva 

BULK 4 FIBRA BULK-37 Segunda mais produtiva 

BULK 5 FIBRA BULK-41 Contribui para interação – fibra 

BULK 6 FIBRA BULK-75 Contribui mais para interação – produtividade 

BULK 7 FIBRA BULK-80 Contribui para interação – fibra 

BULK 8 FIBRA BULK-9 Contribui mais para interação – produtividade 

BULK 9 FIBRA BULK-21 Mais produtiva 

 
1
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Tabela A.1. (Continuação) 

Identificação atual Identificação anterior Motivo da Seleção 

BULK 10 FIBRA BULK-39 Contribui mais para interação – produtividade 

BULK 11 FIBRA BULK-63 Contribui mais para interação – produtividade 

BULK 12 FIBRA BULK-12 Contribui mais para interação – produtividade 

BULK 13 FIBRA BULK-28 Contribui mais para interação – produtividade 

BULK 14 FIBRA BULK-88 Maior teor de fibra 

BULK 15 FIBRA BULK-34 Segunda menos produtiva 

SSD 1 SSD /FIBRA-143 Contribui para interação – fibra 

SSD 2 SSD /FIBRA-138 Contribui mais para interação – produtividade 

SSD 3 SSD /FIBRA-39 Menos produtiva 

SSD 4 SSD /FIBRA-80 Segunda menos produtiva 

SSD 5 SSD /FIBRA-05 Contribui interação – fibra 

SSD 6 SSD /FIBRA-40 Mais produtiva 

SSD 7 SSD /FIBRA-50 Segunda mais produtiva 

SSD 8 SSD /FIBRA-63 Contribui mais para interação – produtividade 

SSD 9 SSD /FIBRA-92 Contribui mais para interação – produtividade 

SSD 10 SSD /FIBRA-129 Contribui para interação – fibra 

SSD 11 SSD /FIBRA-72 Contribui mais para interação – produtividade 

SSD 12 SSD /FIBRA-87 Contribui mais para interação – produtividade 

SSD 13 SSD /FIBRA-148 Maior teor de fibra 

SSD 14 SSD /FIBRA-20 Contribui mais para interação – produtividade 

SSD 15 SSD /FIBRA-112 Menor teor de fibra 
*BULK D.F2: Bulk dentro de famílias F2. 
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