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RESUMO 

 
SILVA, F. C. Potencial genético de populações segregantes de feijoeiro-comum para 

escurecimento e cocção dos grãos. 2012. 102 f. Dissertação (Mestrado em Genética e 

Melhoramento de Plantas)-Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2012
1
. 

 

A obtenção de cultivares que apresentem escurecimento lento permite o 

armazenamento dos grãos por maior período, tornando a comercialização do feijão mais 

flexível. Estudos recentes têm demonstrado a possibilidade de seleção de linhagens de 

feijoeiro-comum com escurecimento lento dos grãos. Os objetivos desse trabalho foram i) 

selecionar genitores que reúnam escurecimento lento, baixo tempo de cocção após o 

armazenamento e produtividade; ii) selecionar populações segregantes promissoras para a 

extração de linhagens; iii) verificar a relação entre o escurecimento lento dos grãos e o 

menor tempo de cocção após o armazenamento; e iv) verificar o controle genético do 

escurecimento dos grãos nas populações avaliadas. Foram utilizados doze genótipos de 

feijoeiro-comum divididos em dois grupos: grupo I composto por dois genótipos com 

escurecimento lento dos grãos, e, grupo II, composto por dez genótipos com escurecimento 

normal dos grãos, que foram cruzados de acordo com o delineamento genético de dialelos 

parciais, originando vinte populações. As populações obtidas neste dialelo foram avaliadas, 

juntamente com seus genitores, em Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 (STO) e 

Ponta Grossa/águas/2010-F4 (PGA), em delineamento experimental de blocos casualizados 

com três repetições e parcelas de quatro linhas com quatro metros de comprimento. Os 

caracteres avaliados foram: o escurecimento dos grãos durante o período de 

armazenamento, por meio de escala de notas; o tempo de cocção após o armazenamento 

(TCA), por meio do cozedor de Mattson, e a produtividade de grãos. Realizaram-se as 

análises de variância individuais e conjuntas, e, posteriormente, as análises dialélicas para 

todos os caracteres avaliados. Estimou-se a correlação de linear entre o TCA e o 

escurecimento dos grãos, assim como a correlação entre as épocas de avaliação para o 

escurecimento durante o armazenamento. Verificou-se a segregação fenotípica para o 

escurecimento dos grãos nas populações avaliadas, a partir do teste Qüi-Quadrado. Para o 

escurecimento dos grãos, os genitores BRSMG Madrepérola (grupo I), IPR Siriri e CNFC 

10429 (grupo II) destacaram-se por contribuírem para o escurecimento lento dos grãos, 

apresentando alta CGC. As populações que apresentaram melhores desempenhos foram 

BRSMG Madrepérola x CNFC 10429 e BRSMG Madrepérola x IPR Siriri. Para o TCA, os 

genitores que contribuíram para o menor tempo de cocção foram BRS Requinte (grupo I), 

IPR Saracura e BRSMG Majestoso (ambos do grupo II). As populações que se destacaram 

com redução para esse caráter foram BRS Requinte x BRS Estilo e BRS Requinte x BRS 

9435 Cometa. Para a produtividade de grãos, os genitores que contribuíram com 

acréscimos para esse caráter foram BRS Estilo e CNFC 10429, ambos do grupo II. Entre as 

melhores populações para produtividade, merecem destaque as populações BRSMG 

Madrepérola x CNFC10429, BRSMG Madrepérola x BRS Estilo e BRS Requinte x CNFC 

10429. Não foram encontrados genitores e populações que reúnam fenótipos desejáveis 

para os três caracteres em conjunto. Entretanto, a linhagem CNFC 10429 e as populações 

_______________________ 
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BRSMG Madrepérola x CNFC 10429 e BRSMG Madrepérola x BRS Estilo se destacaram 

por reunir escurecimento lento e produtividade de grãos, sendo promissoras para o 

melhoramento de plantas. Não foi detectada associação linear entre o escurecimento lento 

e menor tempo de cocção de grãos após o armazenamento. Foi detectada alta correlação 

entre as épocas de avaliação para o escurecimento dos grãos. Para o escurecimento dos 

grãos, foram detectadas populações com herança mono e bigênica, indicando que esse 

caráter é controlado por poucos genes. Detectou-se, ainda, que para a elucidação do 

controle genético do escurecimento dos grãos há a necessidade de avaliação de diferentes 

populações em ambientes distintos devido às populações não apresentarem mesmo padrão 

de segregação, e pela presença da interação G x A para esse caráter. Com base nesses 

resultados sugere-se que existe variabilidade para o escurecimento dos grãos e em 

genitores bem adaptados, e estes poderão originar populações promissoras, visando à 

seleção de linhagens com escurecimento lento dos grãos. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., cruzamento dialélico, produtividade de grãos, 

escurecimento lento, tempo de cocção. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, F. C. Genetic potential of segregating populations of common bean for slow 

darkening and cooking of grains. 2012. 102 f. Dissertation (Master in Genetics and Plant 

Breeding)-Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2012
1
. 

 

The obtain cultivars which have slow darkening allows storage of grains for a 

longer period, making it more flexible bean market. Recent studies have demonstrated the 

possibility of selecting line of common bean grain slow darkening. The objectives of this 

study were i) to select  parents who meet slow darkening, low cooking time after storage 

and productivity, ii) select promising populations segregating for extraction of lines, iii) 

determine the relationship between the slow darkening of the  grains and shortest time 

cooking after storage, and  iv) determine the genetic control of slow darkening the grains in 

the populations evaluated. We used twelve common bean genotypes divided into two 

groups: group I consists of two genotypes with slow darkening of grains, and group II 

consisted of ten genotypes with regular darkening of grains, which were crossed according 

to the partial diallel genetic design, yielding twenty populations. The population obtained 

in this diallel were evaluated, along with his parents in Santo Antônio de 

Goiás/inverno/2010-F3 (STO) and Ponta Grossa/águas/2010-F4 (PGA) in randomized 

complete block design with three replications and four lines meters. The characters were: 

the darkening of grain during the storage, by grading scale, the cooking time after storage 

(TCA) by means of Mattson cooker, and yield. We conducted analyzes of individual 

variance and joint, and then analyzes diallel during storage. It was observed phenotypic 

segregation to grain in the darkness of populations, from the chi-square test. For the 

darkening of grains, the parents BRSMG Madrepérola (group I), IPR Siriri e CNFC 10429 

(group II) contributing to the slow darkening of the grain, with high CGC. The population 

that better were  BRSMG Madrepérola x CNFC 10429 and BRSMG Madrepérola x IPR 

Siriri. For TCA, the parents who contributed to low cooking time were BRS Requinte 

(group I), IPR Saracura and BRSMG Majestoso (both group II). The populations that 

showed the reduction to this character were BRS Requinte x BRS Estilo and BRS Requinte 

x BRS 9435 Cometa. For grain yield the parents who contributed to this character 

additions were BRSMG Madrepérola (group I), BRS Estilo and CNFC 10429 (group II). 

Among the best populations for productivity, the most relevant populations BRSMG 

Madrepérola x CNFC 10429, BRSMG Madrepérola x CNFC10429, BRSMG Madrepérola 

x BRS Estilo, BRS Requinte x CNFC 10429. There were no parents and populations who 

meet the desirable phenotypes for the tree characters together. However, the line  CNFC 

10429 and populations BRSMG Madrepérola x CNFC 10429 e BRSMG Madrepérola x 

BRS Estilo sood out by gathering  slow darkening and productivity, with promising for 

plant breeding. No linear association has been detected between the slow darkening  and 

shorter cooking grain after storage. High correlation was found between the evaluation 

periods for the darkening of the grain. For the darkening of the grain populations were 

detected with mono and bigenic inheritance, indicating that this character is controlled by 

few genes. It was found also that for the elucidation of the genetic control of slow 

darkening of grain these is a need to evaluate different populations in different 

environments due to the presence of G x E interation for this trait. Based on these 
_______________________ 
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results suggest that there is variability in the darkening of the grains and parents are well 

variability in the darkening of the grains and parents are well adapted, and these may lead 

to promising populations, aiming at the selection of strains with slow darkening of the 

grains. 

 

Keywords: Phaseolus vulgaris L., diallel cross, grain yield, slow darkening, cooking time. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos o Brasil têm se destacado como maior produtor e 

consumidor mundial de feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) (FAO, 2009), encontrando 

nessa leguminosa sua principal fonte protéica e calórica. Além do papel relevante na 

alimentação do brasileiro, é um dos produtos agrícolas de maior importância econômico-

social, em virtude do total de áreas cultivadas, e principalmente à mão-de-obra empregada 

durante o seu ciclo (Borém et al., 2006).  

Apesar de notória importância, as políticas macroeconômicas do país têm 

marginalizado a produção de feijão e demais alimentos básicos, sendo que estes não tem 

recebido o mesmo respaldo que os produtos agrícolas com visibilidade de exportação 

(Ferreira et al., 2002). 

O feijão é comercializado com base nas suas características visuais. Assim, as 

exigências do mercado consumidor delimitam as prioridades dos programas de 

melhoramento. Dentre as características visuais dos grãos, a cor dos grãos tem se 

destacado pelas maiores exigências. 

Durante o período de armazenamento ocorrem alterações químicas que 

modificam a coloração do tegumento do grão de feijão, ocasionando depreciação na 

qualidade e no valor econômico.  Grãos escuros são associados com grãos velhos e com 

prolongado tempo de cozimento e baixa palatabilidade. 

Outra exigência do mercado consumidor refere-se a capacidade de cozimento 

das cultivares. Assim, a aceitação de uma cultivar no mercado está fortemente relacionada 

com suas características de cozimento. Logo, grãos escuros são rejeitados pelos 

consumidores que associam essa característica os defeitos estruturais do grão que 

dificultam o seu cozimento. Assim, o escurecimento dos grãos em cultivares do tipo 

carioca tem sido um fator limitante à comercialização de grãos armazenados. 

Pelos motivos citados anteriormente, o período de estocagem do feijão é baixo, 

e obriga a rápida comercialização desse produto. Dessa forma, cultivares que apresentem 

escurecimento lento dos grãos e baixo tempo de cocção após o armazenamento, serão 
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vantajosas para o agricultor, visto que possibilitam o armazenamento dos grãos por período 

maior, flexibilizando a espera de melhores preços para a comercialização deste produto 

(Silva et al., 2008). 

No que diz respeito às políticas públicas para o abastecimento alimentar no 

país, o governo forma estoques de produtos agrícolas, para correção de distorções frente à 

oscilação do preço de mercado (Conab, 2012). Para o feijoeiro-comum, durante o 

armazenamento desses estoques são evidenciadas as mesmas características de depreciação 

do produto. Assim, o governo adquire grãos com boas condições de cor e quando vai 

vendê-lo, é um produto depreciado, com baixo valor comercial. Nesse sentido, cultivares 

que conservam a cor clara dos grãos e baixo tempo de cocção por um maior período são 

vantajosas para a comercialização por manterem as características do produto, mesmo após 

o armazenamento. 

Diversos estudos têm demonstrado que o escurecimento dos grãos tem sido 

atribuído ao aumento de compostos fenólicos nos grãos durante o armazenamento 

(Bressani et al., 1988; Moura, 1998; Rios et al., 2002; Beninger et al., 2005; Silva et al., 

2008). E segundo Junk-Knievel et al. (2008), Silva et al. (2008) e Elsadr et al. (2011) o 

escurecimento do grão possui controle genético oligogênico.  

Existe variação no escurecimento dos grãos de acordo com a cultivar, sendo 

que estão disponíveis genótipos-elite que apresentam escurecimento lento dos grãos, 

conservando a coloração clara do grão por um período maior. A utilização destes genótipos 

em cruzamentos pode gerar populações segregantes promissoras com variabilidade 

genética para seleção desse caráter. 

No melhoramento genético, existem algumas técnicas para a escolha de 

genitores. Entre essas, os cruzamentos dialélicos têm auxiliado a escolha de genitores para 

várias espécies, baseado nos seus valores genéticos, bem como, considerando a capacidade 

destes se combinarem em híbridos que produzam populações segregantes promissoras 

(Ramalho et al., 1993). O potencial genético destes cruzamentos nas gerações iniciais 

possibilita descartar populações não promissoras no início do programa, com redução de 

tempo e recursos gastos. 

As informações desejáveis para a seleção das populações promissoras para o 

caráter escurecimento de grãos são baseadas na variabilidade genética suficiente para se 

obter sucesso com a seleção. Outro aspecto que deve ser considerado é com relação a 
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associação deste caráter com outros como tempo de cocção após o armazenamento e a 

produtividade de grãos. 

Diante do exposto, os objetivos desse trabalho foram: i) Selecionar genitores 

que reúnam escurecimento lento, baixo tempo de cocção após o armazenamento e 

produtividade; ii) Selecionar populações segregantes promissoras para a extração de 

linhagens; iii) Verificar a relação entre o escurecimento lento dos grãos e o menor tempo 

de cocção após o armazenamento; iv) Verificar o controle genético do escurecimento dos 

grãos nas populações avaliadas.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1  MELHORAMENTO GENÉTICO DO FEIJOEIRO-COMUM  

 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um dos principais alimentos da dieta do 

brasileiro e representa a principal fonte de proteína na alimentação dessa população. 

Devido à sua importância, tem merecido grande destaque no cenário nacional por suprir as 

necessidades da população como fonte básica e barata de proteínas e calorias. 

 O cultivo do feijoeiro-comum com grãos tipo carioca abrange todo território 

brasileiro e representa 70% das áreas cultivadas (Del Peloso & Melo, 2005). De acordo 

com a maior demanda do mercado, os programas de melhoramento genético do feijoeiro-

comum têm dado maior ênfase à obtenção de cultivares desse grupo comercial, devido a 

maior aceitação por produtores e consumidores. Para o desenvolvimento de novas 

cultivares de feijão, os programas de melhoramento visam obter genótipos que apresentem 

alta produtividade, resistência a pragas e doenças e outras características agronômicas 

desejáveis. No entanto, aliadas a estas, as características dos grãos e culinária são 

relevantes para a aceitação das cultivares. 

Para o feijão carioca, grãos escuros são associados à prolongados tempos de 

cozimento.  Assim, os esforços são destinados à obtenção de cultivares que possuam cor 

clara dos grãos e que esta se mantenha por maior período no armazenamento (Silva et al., 

2008). 

 

2.2  ESCOLHA DOS GENITORES 

 

A hibridação tem sido um dos principais métodos de melhoramento 

empregados na cultura do feijoeiro-comum visando à obtenção de linhagens superiores. 

Essa técnica tem como objetivo reunir, em um mesmo indivíduo, alelos favoráveis que 

estão presentes em indivíduos diferentes (Ramalho et al., 1993). 
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Um dos principais aspectos a ser considerado em um programa de 

melhoramento utilizando hibridação é a escolha de genitores, visto que o sucesso de um 

programa depende da eficiência dos seus genitores. Assim, essa escolha depende dos 

caracteres a serem melhorados, do tipo de herança e das fontes de germoplasma 

disponíveis (Ferh,1987).  

Diversos métodos são utilizados para a escolha de genitores e de populações 

segregantes promissoras. Esses métodos são classificados em duas categorias, sendo que a 

primeira utiliza informações sobre o desempenho médio dos genitores, e a segunda utiliza 

informações das progênies oriundas do cruzamento. Vale ressaltar que a seleção de 

genitores baseada apenas em médias superiores, não indica, necessariamente, que será 

obtida uma boa população para a seleção. Ou seja, a população segregante poderá 

expressar pequena variabilidade genética, em função da semelhança genética para o caráter 

(Ramalho et al., 1993).  

 

2.3  CRUZAMENTOS DIALÉLICOS 

 

Entre os métodos de escolha de genitores baseada em informações das 

progênies, os cruzamentos dialélicos tem sido os mais empregados, e são amplamente 

utilizados em grande parte das espécies alógamas e autógamas (Baenziger & Peterson, 

1991). 

Na cultura do feijoeiro-comum vários estudos demonstram a utilização deste 

método na escolha de genitores e populações segregantes (Ramalho et al., 1988; Abreu et 

al.,1999; Kurek et al., 2001; Viana et al., 2001; Machado et al., 2002; Pereira et al., 2007; 

Mendes et al., 2009). 

Os cruzamentos dialélicos, ou dialelos, são delineamentos genéticos em que n 

genitores são cruzados dois a dois (Cruz et al., 2001). Essas análises objetivam verificar a 

contribuição dos genitores, com base nos seus valores genéticos e, principalmente, 

considerando a sua capacidade de se combinarem em híbridos que produzam populações 

segregantes promissoras, assim como fornecem informações sobre o controle genético dos 

caracteres (Ramalho et al., 1993). 

Entre os métodos mais utilizados para análise de cruzamentos dialélicos, 

destacam-se os propostos por Jink & Hayman (1953) que estima principalmente variâncias 

além de fornecer informações sobre os mecanismos básicos de herança do caráter em 
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estudo; o proposto por Gardner & Eberhart (1966) que possibilita o estudo detalhado da 

heterose e o proposto por Griffing (1956) pelo qual se estima os efeitos da capacidade 

geral e específica de combinação dos genitores. Esses dois últimos métodos citados se 

destacam em autógamas, por estimar componentes de médias. 

Sprague e Tatum (1942) propuseram os conceitos de capacidade geral e 

capacidade específica de combinação, relacionando-os, respectivamente, aos efeitos 

gênicos aditivos e não aditivos (dominância e epistasia). De acordo com Cruz & Vencovsk 

(1989), a Capacidade Geral de Combinação (CGC) refere-se ao comportamento médio dos 

genitores numa série de combinações híbridas, sendo que as estimativas desses efeitos 

fornecem informações a respeito das potencialidades do genitor em gerar combinações 

híbridas favoráveis. Esses mesmos autores concluíram que essas estimativas ainda são o 

melhor critério para a seleção de genitores. A Capacidade Específica de Combinação 

(CEC) está diretamente relacionada à heterose, associada aos efeitos não aditivos dos 

genes. 

Uma das principais limitações ao uso dos cruzamentos dialélicos têm sido ao 

número restrito de genitores, uma vez que o aumento deste implica em maior número de 

cruzamentos, associados às dificuldades de avaliação dessas combinações híbridas em 

campo. Entretanto, essas limitações acarretaram o surgimento de novas alternativas ao 

processo de análise dialélica de sistema completo (Cruz & Regazzi, 2001). Neste aspecto, 

Geraldi & Miranda Filho (1988) propuseram uma adaptação ao modelo hipotetizado por 

Griffing (1956) visando à análise e estimação de parâmetros de cruzamentos dialélicos 

parciais entre dois grupos distintos, proporcionando assim a avaliação de maior número de 

populações. 

Nos cruzamentos dialélicos parciais, a principal vantagem é o número 

sensivelmente menor de cruzamentos necessários, em comparação com o dialelo completo, 

permitindo a utilização de um maior número de parentais, com consequência de melhoria 

na eficiência do método, com melhores estimativas. Outro aspecto é a obtenção apenas dos 

cruzamentos desejáveis de um grupo de genitores (Ramalho et al., 1993). 

Com relação às estimativas da capacidade gerais de combinação em diferentes 

gerações, Ramalho et al. (1988) trabalhando com dialelos parciais para produtividade de 

grãos em feijoeiro-comum, verificaram que as populações segregantes devem ser avaliadas 

em diferentes ambientes, e que as diferenças de gerações não interferem nestas estimativas, 

assim, essas avaliações podem se realizadas em qualquer geração. 
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2.4  AVALIAÇÃO DE POPULAÇÕES SEGREGANTES 

 

  A situação ideal para a avaliação dos genótipos seria em que as diferenças 

apresentadas pelos mesmos fossem apenas devido ao potencial genético, de forma que, o 

melhor genótipo poderia ser escolhido com maior segurança (Ferh, 1987). Entretanto, 

devido à dificuldade de ser alcançada uma condição similar a esta, deve-se lançar mão de 

técnicas eficazes para a discriminação dos genótipos.  

A variabilidade genética gerada por um dado cruzamento poderá ser explorada, 

e dependendo da herança do caráter essa seleção poderá ser praticada nas gerações iniciais 

para um caráter qualitativo. Para um caráter quantitativo é necessário a condução das 

populações segregantes até gerações mais avançadas (Ramalho et al., 2008). Entretanto, 

mesmo para um caráter quantitativo como o produtividade de grãos, Rosal et al. (2000) 

demonstraram a eficiência de seleção precoce pelo método bulk dentro de famílias F2, 

sobretudo na eliminação de famílias com piores desempenhos, o que diminui o trabalho 

durante o avanço de gerações. 

A estimação de parâmetros genéticos de média e variância permitem a análise 

detalhada da estrutura e potencial genético do material avaliado. Na escolha de uma 

população segregante, além de seu desempenho médio, a variabilidade existente é 

fundamental, pois a população segregante obtida poderá expressar pequena variabilidade 

genética, em função das constituições genéticas semelhantes dos genitores para o caráter 

em estudo (Ramalho et al., 1993). Dessa forma, a variância tem sido amplamente utilizada, 

além de possibilitar a estimação das estimativas de herdabilidade. 

A herdabilidade corresponde à proporção de variação genética em relação a 

variação fenotípica total (Falconer, 1987), e indica o potencial do material para a seleção, 

possibilitando ao melhorista saber se terá chances de sucesso com a seleção na população 

de interesse. Todavia, as estimativas de herdabilidade podem variar em função da unidade 

de seleção, isto é, indivíduo ou família (Teixeira, 1997), podendo ser influenciada também, 

pelas condições ambientais, pela variabilidade genética presente nas populações e pelo 

método de obtenção da estimativa. 

Para a identificação das populações com constituição genotípica superior a 

partir do seu fenótipo, deve-se levar em consideração a importância que o efeito do 

ambiente possui, isto é, o ambiente pode mascarar a expressão genotípica e não permitir os 

progressos com a seleção (Ramalho et al., 1993). Dessa forma, tem-se dado importância à 
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condução das populações segregantes, utilizando experimentos com repetições em vários 

ambientes, com finalidade de estudar os efeitos da interação genótipos x ambientes. Como 

a cultura do feijoeiro-comum pode ser cultivada em três épocas de semeadura ao longo do 

ano, onde cada uma possui características particulares de precipitação, luminosidade e 

temperatura, se faz necessário, também, a condução dos experimentos nas diferentes 

épocas de plantio. 

 

2.5  INFLUÊNCIA DO ARMAZENAMENTO SOBRE O ESCURECIMENTO E O 

TEMPO DE COCÇÃO NOS GRÃOS 

 

O aumento da demanda por alimentos aliada a um mercado bastante exigente 

tem estimulado produtores, processadores e distribuidores de grãos a busca de técnicas de 

produção, processamento e armazenamento capazes de assegurar o fornecimento dos grãos 

com qualidade elevada. A qualidade final do produto depende diretamente da interação dos 

fatores genéticos e ambientais atuantes desde a formação do embrião até o consumo final. 

Tais fatores modificam a qualidade dos grãos afetando o seu valor comercial e aceitação 

pelo consumidor (Paula, 2004). 

O feijão é um produto que perde rapidamente o valor comercial após a colheita. 

E durante o armazenamento, pode ocorrer deterioração gradual, irreversível e cumulativa, 

cuja velocidade e intensidade dependerão do tempo e temperatura de armazenagem, das 

características intrínsecas dos grãos e principalmente da sua umidade (Sartori, 1982). Com 

isso, a perda de qualidade durante o armazenamento manifesta-se pelo aumento no grau de 

dureza do feijão, aumentando de forma significativa o tempo necessário para o cozimento, 

além de alterar o sabor, e provocar o escurecimento do tegumento em algumas cultivares 

(Rios et al., 2002).  

Durante o armazenamento, ocorrem mudanças fisiológicas nas sementes, 

principalmente nos cotilédones. O efeito hard-to-cook é resultado de mudanças físicas e 

químicas que ocorrem nos cotilédones e a níveis intercelulares durante o armazenamento, 

resultando num aumento da estabilidade da lamela média (Kigel, 1999). Dois fenômenos 

são responsáveis pelo aumento no tempo de cocção dos grãos de feijão: o desenvolvimento 

de uma casca dura e alterações nos cotilédones. Tais processos são afetados durante um 

longo período de armazenamento.  
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Segundo Sgarbieri (1987), as perdas na qualidade do feijão durante o 

armazenamento são verificadas em virtude do desenvolvimento de casca dura (hardshell) e 

do escurecimento ou perda das propriedades de cocção dos cotilédones (hard-to-cook). 

Ainda, segundo Hohlberg & Stanley (1987), o tempo prolongado de cocção está 

diretamente relacionado com esses dois processos. Quando as sementes não absorvem água 

suficiente, não amolecem durante o cozimento (hardshell), isto pode estar associado à 

baixa permeabilidade da casca da semente para hidratar. Por outro lado, quando as 

sementes absorvem água suficiente e o tempo de cocção não diminui ocorre o segundo 

efeito (hard-to-cook). 

Vários estudos evidenciam a influência do período de armazenamento sobre o 

escurecimento do tegumento (Burr et al., 1968; Sartori, 1982; Idearoza et al., 1989; Junk-

Knievel et al., 2007; Silva et al., 2008; Elsadr et al., 2011). Do mesmo modo, são 

frequentes os estudos que demonstram os acréscimos significativos para o tempo de cocção 

de feijão em decorrência do aumento no período de armazenamento (Resende et al., 2004;  

Paula, 2004; Shiga et al., 2004; Baldoni & Santos, 2005; Resende et al., 2008; Defino & 

Canniatti-Brazaca, 2010; Morais et al., 2010). 

Dentre as características dos grãos de feijão, o escurecimento dos grãos têm 

sido de grande relevância por induzir a uma baixa aceitabilidade perante o consumidor. 

Isto ocorre pela associação do escurecimento com o seu envelhecimento e, 

consequentemente, ao defeito estrutural hard-to-cook, que torna as sementes resistentes ao 

processo de cocção, além da baixa palatabilidade. 

O escurecimento do tegumento tem sido atribuído à presença de compostos 

fenólicos e nos últimos anos, pesquisas intensificaram-se a respeito do papel que esses 

compostos podem ter em leguminosas, especialmente no feijoeiro-comum. Na literatura 

são encontrados vários indícios de que a cor mais escura do tegumento, após o 

armazenamento, pode ser consequência do aumento no conteúdo de compostos fenólicos. 

Sartori (1982) constatou que a alteração da coloração dos grãos de feijão está relacionada 

com a oxidação de fenóis. Luh & Phithakpol (1972) também encontraram em cultivares de 

feijão com tegumento colorido, incluindo do grão tipo carioca, alto teor de tanino, que 

pode ser oxidado na presença de oxigênio. 

Bressani et al. (1988) demonstraram em seu trabalho que existe estreita relação 

entre a intensidade de coloração da casca e do conteúdo de polifenóis, indicando que 
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quanto mais pigmentada a casca, maior a concentração desses compostos no grão. Esses 

resultados corroboram com Moura (1998) e Rios et al. (2002) que verificaram que as 

cultivares que apresentaram maior escurecimento do tegumento durante o armazenamento 

foram coincidentes com as cultivares que apresentaram maiores teores de compostos 

fenólicos.  

Segundo Rios et al. (2002), analisando três cultivares de feijoeiro-comum 

quanto ao escurecimento do tegumento detectaram que após o sexto mês de 

armazenamento, a atividade enzimática aumentou consideravelmente, em média, seis a 

oito vezes superior  a atividade inicial. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Iaderoza et al. (1989), que trabalhando com armazenamento de feijão por seis meses em 

temperatura de 25°C, encontraram aumento no teor de taninos para os cultivares Carioca 

80 e Aroana. 

Beninger et al. (2005) e Silva et al. (2008) encontraram menores concentrações 

de polifenóis em genótipos com escurecimento lento, do que em genótipos com 

escurecimento normal, sugerindo que esta característica pode estar relacionada à presença 

de compostos fenólicos. Nasar-Abbas et al. (2008) também constataram que constituintes 

fenólicos foram correlacionados com o escurecimento do tegumento em fava (Vicia faba 

L.), e após doze meses de armazenamento, detectaram que dentre os fenóis os taninos eram 

presentes em maior proporção.  

Entretanto, Lopes et al. (2011) quantificaram os compostos fenólicos em 

dezoito genótipos, em diferentes épocas de semeadura e períodos de armazenamento. Os 

resultados são discordantes dos citados na literatura e indicam que a concentração de 

compostos fenólicos não está diretamente relacionada com o processo de escurecimento do 

tegumento dos grãos de feijão, sendo esta característica altamente influenciada pelo 

ambiente. 

Outros estudos evidenciam que o armazenamento do feijão em temperaturas 

elevadas, umidade e luz podem influenciar o escurecimento do tegumento de forma mais 

rápida (Park & Manga, 1999; Junk-Knievel et al., 2007; Oliveira et al., 2011). Essas 

mesmas condições propiciam o desenvolvimento do fenômeno hard-to-cook, que aumenta 

o tempo de cozimento (Sievwright & Shipe,1986; Barrón et al., 1996). Segundo Ideroza et 

al. (1989), a temperatura elevada e a luz devem acelerar as oxidações enzimáticas. 

Existem cultivares de feijoeiro-comum com diferentes quantidades de tanino, o 

qual pode afetar a qualidade dos feijões. Os taninos interagem com as proteínas e resultam 
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na redução da digestibilidade de proteínas e minerais e contribuem para a intensificação da 

coloração do tegumento (Blair et al., 2003). 

As diferenças no tempo de cocção das cultivares têm sido também 

correlacionadas à presença de algumas substâncias no grão, com os teores mais elevados 

de polifenóis, lignina e maiores atividades das enzimas peroxidase e polifenoloxidase, 

todos responsáveis pelo maior tempo de cocção (Esteves, 2000). 

Garcia et al. (1998) relatam que os compostos fenólicos também estão 

associados ao fenômeno hard-to-cook. Segundo estes autores estes compostos se associam 

com as proteínas aumentando o tempo de cocção com o período de armazenamento. 

Delfini & Canniatti-Brazaca (2008) avaliando a cultivar IAC Carioca Tybatã, 

por três e seis meses de armazenamento, verificaram que o teor de polifenóis ligados as 

proteínas aumentam com o tempo de armazenamento. Entretanto, não foram detectadas 

alterações significativas no tempo de cocção, provavelmente devido às condições de 

estocagem as quais foram submetidos os grãos e ao tempo de armazenamento curto. 

Nesse sentido, estas mudanças podem indicar atividade fisiológica pós-colheita 

e formação de taninos e lignina (pela oxidação e polimerização de compostos 

polifenólicos) no grão. Essa atividade pode ser o resultado de uma resposta-estresse 

iniciada por condições adversas, e que poderia ser responsável, pelo menos em parte, pelos 

índices de hard-to-cook que se desenvolve em feijão durante prorrogado armazenamento, e 

pode limitar a disponibilidade de nutrientes através da precipitação de suas proteínas 

(Morris  et al., 1950; Martín-Cabrejas, 1997). 

Apesar da associação frequente dos consumidores quanto ao escurecimento do 

tegumento relacionar-se as características de cozimento, são restritos os trabalhos 

disponíveis na literatura que comprovem essa relação. Estudos realizados por Oliveira 

(2010) em cinco grupos de feijão indicam alta relação entre o escurecimento do tegumento 

e o tempo de cocção, sendo observados acréscimos significativos para estas características 

em função do tempo de armazenamento. 

Brackmann et al. (2002) avaliaram os efeitos da atmosfera controlada (rica em 

N2), refrigerada e a temperatura ambiente sobre o tempo de cocção e o escurecimento do 

tegumento. Estes autores verificaram o aumento do tempo de cocção e de escurecimento 

do tegumento em grãos armazenados sob temperatura ambiente, e sendo que, na atmosfera 

controlada obteve-se o melhor desempenho, após nove e dezenove meses de 

armazenamento, seguido pela atmosfera resfriada. Esse resultado concorda com os obtidos 
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por Sartori (1982), que constatou que a alteração da cor está relacionada com a oxidação de 

fenóis. 

Oliveira et al. (2011) avaliaram o tempo de cozimento e o escurecimento de 

seis genótipos do grupo carioca e preto, armazenados sob refrigeração por seis meses. Os 

resultados mostram que para o grupo preto o padrão de claridade foi mantido, sem a 

ocorrência de grãos arroxeados, ou seja, sem a alteração no padrão de claridade adequado 

para cultivares desse grupo. Já os genótipos do grupo carioca (Carioca, Pérola e LH5) 

apresentaram aumento no escurecimento do tegumento dos grãos e no tempo de 

cozimento, fator que dificulta o armazenamento para esse grupo. 

 

2.6  CONTROLE GENÉTICO DO ESCURECIMENTO DOS GRÃOS  

 

No feijoeiro-comum, algumas cultivares apresentam escurecimento mais lento 

dos grãos durante o armazenamento. Assim, se tem procurado grãos claros e que a cor se 

conserve por maior período. Na literatura são encontradas informações restritas a respeito 

do controle genético para o esse caráter. Segundo Basset (1996), o escurecimento dos 

grãos é controlado por apenas um gene, com dois alelos, J e j, sendo que a expressão do 

alelo recessivo j resultou em tegumentos menos suscetíveis ao escurecimento, quando 

comparado com as sementes que possuem o alelo dominante J. 

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

dos grãos em dois genótipos que possuem escurecimento lento, com grãos tipo Pinto-bean. 

As duas fontes de escurecimento lento, 1533-15 e Pinto Saltillo, foram cruzadas com a 

cultivar CDC Pintium e suas populações analisadas. Para o cruzamento com o genótipo 

1533-15, os resultados obtidos nas populações F1, F2 e linhagens recombinantes F5:6 

indicam que esse caráter tem controle monogênico com dominância para o alelo que 

condiciona o escurecimento normal. De maneira similar, no cruzamento com Pinto Saltillo 

a população F2 não foi significativamente diferente da proporção 3:1, corroborando com a 

afirmação. Esses autores ressaltam ainda que, provavelmente, o mesmo gene controla as 

características observadas nos dois genótipos utilizados. 

Resultado similar foi obtido por Silva et al. (2008), avaliando as populações 

oriundas do cruzamento entre as cultivares BRSMG Madrepérola (anteriormente 

denominada VC-3) e BRSMG Majestoso, ambas de grãos carioca. Também foi detectada a 

presença de efeitos aditivos no controle deste caráter, e as estimativas de herdabilidade 
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obtidas foram de grande magnitude, indicando a possibilidade de sucesso para seleção de 

linhagens com escurecimento lento dos grãos. 

Em contrapartida, Elsadr et al. (2011) utilizaram oito genótipos de feijoeiro-

comum e suas progênies nas gerações F1 a F5, e a partir dos cruzamentos derivados 

identificaram as relações genéticas entre os diferentes fenótipos de escurecimento. Os 

genótipos foram intercruzados para determinar os diferentes fenótipos, sendo; 

Escurecimento Normal: CDC Pintium; Escurecimento Lento: 1533-15; SDIP-1; Sem 

Escurecimento: KVxUI-1;  KVxUI-6; Wit-rood; além dos marcadores morfológicos para j, 

PI608686 e PI 608688. Um total de 28 populações foram avaliadas e os resultados indicam 

que os índices de segregação sugeriram um modelo de dois genes com epistasia recessiva 

com três classes fenotípicas no controle do escurecimento dos grãos. Para este modelo, o 

gene J seria responsável pelo escurecimento ou não dos grãos e epistático a um segundo 

gene.  Assim, o alelo j condicionaria o escurecimento dos grãos. O segundo gene, Sd, seria 

responsável pela velocidade que ocorre o escurecimento (lento ou normal), de modo que o 

alelo sd seria responsável pelo escurecimento lento dos grãos. Baseado neste modelo, a 

seleção de indivíduos seria dificultada pela maior complexidade no controle deste caráter.  

Apesar dos resultados discordantes na literatura, têm-se demonstrado a 

possibilidade de seleção de linhagens com escurecimento lento dos grãos (Junk-Knievel et 

al., 2008; Silva et al., 2008) e que o controle genético é oligogênico. 

 

2.7  CONTROLE GENÉTICO PARA TEMPO DE COCÇÃO  

 

Segundo Carbonell et al. (2003), o menor tempo de cocção das cultivares é um 

fator determinante para a aceitação de uma nova cultivar. O tempo de cozimento dos grãos 

pode ser afetado pela constituição genética, associada à condição ambiental na produção e 

no período de armazenamento (Dalla Corte et al., 2003; Rodrigues et al., 2005).  

Há evidências na literatura de diferenças genéticas significativas entre as 

linhagens de feijoeiro-comum quanto ao tempo de cocção (Ibarra-Pérez et al., 1996; Costa 

et al., 2001; Paula et al., 2004; Baldoni & Santos, 2005, Bordin et al., 2010). No entanto há 

escassez de informações sobre o controle genético desse caráter e da possibilidade de se 

realizar a seleção em populações segregantes.  

Em um dos trabalhos mais completos realizados a esse respeito foi realizado 

por Elia et al. (1997) para verificar a variabilidade existente para tempo de cocção  entre 
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várias cultivares de feijão, foram utilizados oito genótipos com boas características 

agronômicas. Nesse trabalho foi constatada a existência de grande variabilidade entre 

linhagens de cozimento rápido e demorado, evidenciando a predominância de efeitos 

aditivos no controle desse caráter. Ainda os resultados obtidos sugerem que a capacidade 

de cozimento é controlada por poucos genes, com ocorrência de efeito materno. Os valores 

das estimativas da herdabilidade foram altas, indicando que o ambiente teve pequeno efeito 

na expressão desses caracteres, possibilitando maior sucesso com a seleção.  

Outros autores, em estudo de controle genético da habilidade de cozimento, 

observaram ampla variação no tempo de cocção. Encontraram também valores de 

herdabilidade acima de 65%, favorecendo a seleção de famílias com menor tempo de 

cocção (Belicuas et al., 2002).  

Paula et al. (2004) por sua vez, avaliando quatro linhagens do Banco de 

Germoplasma da Universidade Federal de Lavras, verificaram que o controle genético da 

capacidade de cozimento possui efeito materno e, portanto, depende da constituição 

genética do tegumento materno e sua composição química, tal como quantidade de fibras, 

lignina entre outras substâncias. Ainda foi observado que no controle deste caráter devem 

estar envolvidos genes, com alelos que expressam dominância no sentido de aumentar o 

tempo necessário à cocção. 

Ribeiro et al. (2003) avaliaram 225 linhagens de feijoeiro-comum, de distintos 

grupos comerciais, para avaliação do tempo de cocção. Foram avaliadas 98 linhagens do 

grupo preto e 127 do grupo de cor (carioca, branco, manteiga e outros). Os genótipos 

avaliados constituem parte do Banco de Germoplasma de Feijão da Universidade Federal 

de Santa Maria, sendo estes provenientes de diversos programas de melhoramento do país. 

Os resultados evidenciaram ampla variabilidade genética para o tempo de cocção dos grãos 

entre os diferentes programas de melhoramento. Tal informação sugere que a seleção para 

esse caráter pode ser útil para a identificação de genótipos com melhor capacidade de 

cocção. 

A variabilidade genética para tempo de cozimento em feijão tem sido relatada 

na literatura com valores de entre 13,5 a 67,5 minutos (Carbonell et al., 2003; Dalla Corte 

et al., 2003; Corrêa et al., 2010). Lima (2010) avaliando 100 genótipos do banco de 

germoplasma da UFV constatou que o tempo de cocção variou de 20 minutos a 119 

minutos. 
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Em trabalho detalhado sobre a capacidade de cozimento de famílias 

segregantes durante o armazenamento, Baldoni & Santos (2005) avaliaram 23 famílias 

oriundas do cruzamento entre ESAL 693 x Rosinha, com sementes armazenadas por um e 

oito meses. Esses autores observaram ampla variação genética entre as famílias quanto ao 

tempo de cocção dos grãos. As estimativas de herdabilidade foram maiores quando se 

avaliaram as sementes mais jovens, indicando que a idade aumentou o tempo de cozimento 

das sementes e, consequentemente, reduziu a variação entre elas dentro de cada família. 

Assim, a avaliação do tempo de cozimento e a seleção de famílias com menor tempo de 

cozimento devem ser praticadas em sementes jovens. Entretanto, mesmo com oito meses 

de armazenamento, algumas famílias apresentaram estimativas de herdabilidade, variando 

de 43,37 e 68,63%, indicando que existem famílias que exibiram variação genética dentro, 

podendo ser utilizadas para a seleção de linhagens com boa capacidade de cocção mesmo 

após o armazenamento. 

 

2.8  PRODUTIVIDADE DE GRÃOS 

 

Os programas de melhoramento do feijoeiro-comum no Brasil visam obter 

cultivares que associem altas produtividades e também outros caracteres de interesse 

agronômico. A produtividade é o caráter de maior importância econômica, no entanto, é 

complexo e resultante da expressão diferentes componentes. Entretanto os programas de 

melhoramento têm revelado algumas deficiências sobre o conhecimento dos parâmetros 

genéticos responsáveis por este caráter. Todavia, é de fundamental importância a obtenção 

de informações sobre o potencial genético das cultivares, bem como sua capacidade de 

combinação, que resultem em híbridos que gerem populações segregantes promissoras 

(Kurek et al., 2002). 

Com relação ao controle genético da produção de grãos, os resultados 

encontrados na literatura são inconsistentes. Entretanto, a predominância da ação gênica 

aditiva para esse caráter tem sido frequentemente relatada na literatura (Santos et al., 1985; 

Abreu, 1989; Abreu et al., 2002; Cunha, 2005).  

Para estimar a CGC e CEC para caracteres de feijoeiro-comum, Kurek et al. 

(2001) avaliaram seis genitores de feijoeiro-comum e todos os quinze possíveis híbridos 

F1, sem considerar seus recíprocos. Os resultados evidenciaram a significância dos efeitos 
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da CGC e CEC para os componentes de produtividade, sendo que a ação gênica aditiva 

teve maior importância para o controle de produção de grãos. 

Cunha (2005) avaliando um dialelo completo composto por dez linhagens de 

feijoeiro-comum e suas respectivas populações na geração F2, sem os recíprocos, verificou 

a significância apenas das estimativas de CGC. Assim, os resultados indicam a 

predominância da interação alélica aditiva no controle da produtividade de grãos. 

A partir de um dialelo completo entre doze genitores de feijoeiro-comum, 

Machado et al. (2002) obtiveram as estimativas de CGC e CEC. Os resultados indicaram 

que houve predominância de efeitos não aditivos para o caráter produtividade de grãos nas 

populações segregantes F2, entretanto, os efeitos aditivos também foram significativos. 

Resultado similar foi obtido por Pereira et al. (2007) que avaliando sete genitores e vinte 

populações, verificaram que os efeitos aditivos e não aditivos atuam no controle da 

produtividade de grãos, entretanto a maior parte das diferenças nas populações analisadas 

foram explicadas pela CEC, sendo assim, pelos efeitos não-aditivos dos genes. 

Gonçalves-Vidigal et al. (2008) avaliaram as cultivares BRSMG Talismã, IPR 

Uirapuru, FT Soberano, BRS Campeiro, IAC Tybatã, e IPR Juriti, e os quinze híbridos  

gerados a partir dos cruzamentos dialélicos, sem os recíprocos. Os resultados evidenciaram 

que as estimativas de CGC e CEC foram significativas para a produtividade de grãos e 

demais componentes. Porém, ao observar os componentes quadráticos foram verificadas a 

maior importância das CEC em explicar as variações constatadas nas populações, 

indicando, assim, a predominância da ação gênica não-aditiva no controle dos caracteres 

avaliados. 

Abreu et al. (1999) observaram efeito significativo  da CGC e CEC. 

Contrapondo os demais resultados, esses autores verificaram que essas duas fontes de 

variação apresentaram magnitudes semelhantes dos quadrados médios, indicando que essas 

duas estimativas contribuíram igualmente para explicar a variação detectada nas 

populações avaliadas. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 GENITORES E OBTENÇÃO DAS POPULAÇÕES SEGREGANTES  

 

Foram realizados cruzamentos biparentais em esquema de dialelo parcial entre 

genótipos elite de grãos carioca, separados em dois grupos de genitores em relação ao 

escurecimento dos grãos: grupo I - dois genótipos que apresentam escurecimento lento dos 

grãos (BRS Requinte e BRSMG Madrepérola); grupo II - dez genótipos elite com 

escurecimento normal dos grãos (BRS Estilo, Pérola, BRS Cometa, BRS Pontal, BRSMG 

Majestoso, IAC Alvorada, IPR Saracura, IPR Siriri, CNFC 10429 e BRS Notável). 

Detalhes desses genótipos são apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Descrição resumida dos doze genitores utilizados nos cruzamentos. 

Genótipo Origem Ciclo Porte 

GRUPO I    

BRSMG Madrepérola UFV/UFLA/Epamig/Embrapa  Normal Prostrado 

BRS Requinte Embrapa Normal Semi-ereto 

    

GRUPO II    

BRS 9435 Cometa Embrapa Semi-precoce Ereto 

BRS Estilo Embrapa Normal Ereto 

BRSMG Majestoso UFLA/UFV/Epamig/Embrapa Normal Semi-ereto 

BRS Pontal Embrapa Normal Prostrado 

BRS Notável Embrapa Semi-precoce Ereto 

CNFC 10429 Embrapa Normal Ereto 

IAC Alvorada Iac Normal Semi-ereto 

IPR Saracura Iapar Normal Ereto 

IPR Siriri Iapar Semi-precoce Ereto 

Pérola Embrapa Normal Semi-ereto 

 

Os cruzamentos foram realizados no ano de 2009 em casa de vegetação da 

estação experimental Embrapa Arroz e Feijão, situada na Fazenda Capivara, no município 

de Santo Antônio de Goiás, GO, na latitude 16° 28’ 00’’S, longitude 49° 17’ 00” e altitude 

823 m. 
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Foram obtidas vinte populações, de acordo com o delineamento genético de 

dialelos parciais sem os recíprocos (Geraldi & Miranda Filho, 1988). 

 As sementes F1 originadas de cada cruzamento foram semeadas em vasos, em 

casa de vegetação, visando a obtenção das sementes das populações F2. As sementes F2 

foram semeadas em campo para multiplicação, em Santo Antônio de Goiás, na época da 

seca em 2010. 

A geração F3 foi semeada no campo, na safra de inverno de 2010, em Santo 

Antônio de Goiás, onde as populações foram avaliadas juntamente com seus genitores. 

Para isso, o experimento foi composto pelas vinte populações obtidas nos cruzamentos e 

pelos doze genitores. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados 

com três repetições. Cada unidade experimental foi composta por quatro linhas de quatro 

metros de comprimento, com espaçamento de 0,45 cm entre linhas. Nas linhas centrais as 

sementes foram colhidas em bulk, para formação da geração subsequente e para avaliação 

da produtividade de grãos. Nas linhas laterais foram colhidas sementes de 

aproximadamente, quarenta progênies em cada parcela, totalizando cento e vinte progênies 

para cada tratamento, para a avaliação do escurecimento dos grãos.  

Na geração F4, o processo descrito anteriormente foi repetido em Ponta Grossa, 

PR, na safra das águas de 2010. O município de Ponta Grossa está localizado na latitude 

25° 05’ 42” S, longitude  50° 09’43” com altitude de 969 m.  

Todos os tratos culturais nos experimentos foram comuns, segundo as 

recomendações para a cultura do feijoeiro-comum, exceto o controle de doenças, que não 

foi realizado. 

 

3.2 AVALIAÇÃO DO ESCURECIMENTO DOS GRÃOS 

 

 As sementes de plantas colhidas individualmente foram armazenadas em 

embalagens de polietileno transparente (com dimensões de 10,9 cm e 16,3 cm), em 

condições de temperatura ambiente. As avaliações foram realizadas, nas gerações do 

tegumento F3 (Santo Antônio de Goiás/inverno/2010) e F4 (Ponta Grossa/águas/2010), aos 

23, 71, 106 e 155 dias após a colheita, atribuindo-se notas referentes ao grau de 

escurecimento do tegumento, segundo escala proposta por Silva et al. (2008). Essa escala 

varia de 1 a 5, na qual 1 corresponde a cor de fundo do grão muito clara, 2 corresponde a 

cor mediamente clara, 3 corresponde a cor clara, 4 corresponde a cor mediamente escura e 
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5 corresponde a cor muito escura. As notas foram atribuídas por um avaliador, sendo este o 

mesmo em todas as épocas de avaliações e em ambos os experimentos. Foram realizadas 

comparações visuais e individuais, de todas as unidades amostrais, com a escala citada 

anteriormente. A nota de cada parcela foi obtida por meio da nota média de avaliação das 

quarenta progênies oriundas de cada parcela. A nota de cada tratamento foi obtida a partir 

da média das três repetições.   

Durante o período que compreendeu o armazenamento dos grãos, independente 

do local em que foram conduzidos os experimentos em campo, os genótipos foram 

armazenados e avaliados em Santo Antônio de Goiás, na Embrapa Arroz e Feijão. Sendo, 

assim, o translado dos materiais oriundos do experimento de Ponta Grossa/águas/2010-F4 

impossibilitou a avaliação do escurecimento deste aos 23 dias de armazenamento. 

A temperatura e umidade foram registradas diariamente durante o período de 

armazenamento dos experimentos, por meio da Estação Santo Antônio de Goiás, situada na 

Embrapa Arroz e Feijão, em parceria com o Sistema de Meteorologia e Hidrologia do 

Estado de Goiás (SIMEHGO) (Figuras 1 e 2). 

 

 

 

Figura 1. Médias diárias de temperatura e umidade relativa do ar, registradas durante o 

período de armazenamento de feijoeiro-comum, relativas ao experimento 

conduzido em Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3. As linhas tracejadas 

evidenciam as datas de avaliações para o escurecimento dos grãos. Fonte: 

Estação de Santo Antônio, Embrapa Arroz e Feijão. 
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Figura 2. Médias diárias de temperatura e umidade relativa do ar, registradas durante o 

período de armazenamento de feijoeiro-comum, relativas ao experimento 

conduzido em Ponta Grossa/águas/2010-F4. As linhas tracejadas evidenciam as 

datas de avaliações para o escurecimento dos grãos Fonte: Estação de Santo 

Antônio, Embrapa Arroz e Feijão. 

 

3.3 TEMPO DE COCÇÃO APÓS ARMAZENAMENTO E A RELAÇÃO COM O 

ESCURECIMENTO DOS GRÃOS  

 

Para avaliação do tempo de cocção após o armazenamento (TCA) foram 

utilizados grãos armazenados por 190 dias após a colheita, em ambos os ensaios, das vinte 

populações e dos doze genitores. O delineamento adotado foi o mesmo citado 

anteriormente e 25 grãos por parcela em duplicata. 

A análise foi realizada utilizando o Cozedor de Mattson, seguindo a 

metodologia de Sartori (1982), adaptada por Proctor & Watts (1987). Os grãos 

permaneceram em embebição em 100 ml de água, por 16 horas à temperatura ambiente. 

Posteriormente, os grãos coletados aleatoriamente foram colocados no Cozedor de 

Mattson, composto por 25 hastes, com cada grão individualizado em uma cavidade do 

aparelho, apoiado, perpendicularmente, uma haste de metal de 90 gramas e com 1,0 mm de 

diâmetro de ponta.  

Foram aquecidos 1000 mL de água fervente, após o aquecimento, o cozedor 

com os grãos individualizados foi colocado dentro do béquer e mantido aquecido por meio 
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de uma chapa aquecedora, com temperatura constante de 500° C. À medida que ocorria o 

cozimento, as hastes perfuravam os grãos. 

O tempo de cocção em cada determinação foi cronometrado em minutos, até a 

queda da décima terceira haste, como proposto por Ribeiro et al. (2007). Determinou-se o 

tempo limite para cocção das amostras em 80 minutos. O tempo médio de queda das 13 

primeiras hastes, entre as duas determinações, foi considerado como o tempo médio de 

cozimento de cada tratamento.  

Os dados foram submetidos a análise de variância e, posteriormente, foi 

estimada a correlação linear simples entre o escurecimento do grão e o tempo de cocção 

após o armazenamento. 

Para o escurecimento dos grãos foi utilizada a avaliação realizada em sementes 

com 155 dias de armazenamento, seguindo a metodologia de Silva et al. (2008), para os 

ensaios de Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 e Ponta Grossa/águas/2010-F4. 

 

3.4 CONTROLE GENÉTICO DO ESCURECIMENTO DE GRÃOS 

 

Conforme relatado por Junk-Knievel et al. (2008) e Silva et al. (2008) o caráter 

de escurecimento do grão possui controle genético monogênico. Para confirmar a hipótese 

destes trabalhos, nas gerações F3 e F4, foram utilizados os dados de notas de escurecimento 

de plantas individuais, para cada população, por meio do teste Qüi-Quadrado, ao nível de 

significância a 5%.  

Para verificar a segregação, os resultados obtidos com a avaliação do 

escurecimento dos grãos, aos 155 dias de armazenamento, foram divididos em duas 

classes: grãos claros - notas um, dois ou três e grãos escuros - notas quatro e cinco, 

segundo a escala proposta por Silva et al. (2008). 

Além da segregação monogênica, foram testados outros modelos de segregação 

que pudessem explicar as frequências observadas nas populações avaliadas. Foram 

verificados três modelos de epistasia, epistasia recessiva dupla (9:7); genes duplo-

dominantes (15:1) e interação dominante e recessiva (13:3). Na Tabela 2 são apresentadas 

as segregações testadas nas respectivas gerações avaliadas e suas frequências esperadas. 
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Tabela 2. Tipos de segregação e frequências esperadas nas gerações F3 e F4, avaliadas em 

Santo Antônio de Goiás/inverno/2010 (STA), e em Ponta Grossa/ águas/2010 

(PGA). 

Gerações Tipos de Segregação Frequências Esperadas 

  Grãos claros Grãos escuros 

F3 – STA Monogênica 0,375 0,625 

F3 – STA Epistasia 9:7 0,609 0,391 

F3 – STA Epistasia 15:1 0,141 0,859 

F3 – STA Epistasia 13:3 0,234 0,766 

F4 – PGA Monogênica 0,437 0,563 

F4 – PGA Epistasia 9:7 0,684 0,316 

F4 – PGA Epistasia 15:1 0,191 0,809 

F4 – PGA Epistasia 13:3 0,246 0,754 

 

 

3.5 ANÁLISE GENÉTICA E ESTATÍSCA  

 

3.5.1 Análise de variância  

 

Nas análises de variância individuais, de cada experimento, utilizaram-se dados 

médios de parcela, para todos os caracteres avaliados, considerando-se o modelo fixo, 

segundo o esquema apresentado na Tabela 3, considerando o modelo estatístico seguinte: 

 

ijijij etbmY   

 

Em que, 

Yij: é efeito do tratamento do i-ésimo bloco; 

m: é a média geral; 

bj: é o efeito do j-ésimo bloco j (j = 1,2,..., J) J=3; 

ti: é o efeito fixo do i-ésimo tratamento (i = 1,2,..., I) I=32; 

ēij: é o erro experimental ao nível de parcelas. 

 

Tabela 3. Esquema de Análise de Variância no modelo de Blocos Casualizados completos. 

FV GL QM F 

Blocos j-1 QMB QMB/QMR 

Tratamentos  i-1 QMT QMT/QMR 

Resíduo (j-1)(i-1) QMR - 
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Para a realização da análise conjunta, envolvendo os dois experimentos, de 

Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 e de Ponta Grossa/águas/2010-F4, inicialmente, 

foi verificada a homogeneidade de variância residual nos vários ambientes. O critério 

adotado para o agrupamento dos experimentos foi baseado na união de experimentos cujos 

quadrados médios residuais não extrapolem a relação aproximada de 7:1, aconselhada por 

Cruz & Regazzi (2001).  

Segundo modelo proposto por Cruz & Regazzi (2001) para avaliar a 

significância da interação genótipos x ambientes, cada observação fenotípica pode ser 

descrita pelo esquema apresentado na Tabela 4, segundo o modelo estatístico:  

   

ijkjkijiiijk eabtaatmY  /  

 

Em que, 

Yijk: observação do i-ésimo genótipo no k-ésimo bloco dentro do j-ésimo ambiente;  

m: é a média geral; 

ti: é o efeito fixo do i-ésimo tratamento (i = 1, 2,...I) I = 32; 

aj: é o efeito fixo do j-ésimo ambiente (j = 1, 2,...J) J = 2; 

b/ajk: é o efeito da interação do i-ésimo genótipo com o j-ésimo ambiente (k = 1, 2,...K); 

ēij: é o erro experimental médio aleatório. 

 

Tabela 4. Esquema da Análise de Variância Conjunta no modelo de Blocos Casualizados.  

FV GL QM F 

Blocos/Ambientes a(r-1) QMB - 

Tratamentos t-1 QMT QMT/QMR 

Ambientes  a-1 QMA QMA/QMR 

T x A (a-1)(g-1) QMTA QMTA/QMR 

Resíduo a(r-1)(g-1) QMR - 

 

Análises de variância individuais e conjuntas foram devidamente efetuadas, 

considerando-se o modelo fixo. Obtendo-se valor de F significativo para tratamento, 

procedeu-se a comparação dos contrastes entre médias pelo teste de Scott-Knott, em nível 

de 10% de probabilidade.  

As análises foram realizadas com o auxílio do aplicativo computacional Genes 

(Cruz, 2006). Posteriormente, foi estimada a acurácia seletiva (AS), para avaliação da 
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precisão dos experimentos (Resende & Duarte, 2007) de acordo com os limites de classes 

estabelecidos por Cargnelutti Filho & Storck (2009). 

O cálculo da acurácia seletiva (AS) foi realizado pela seguinte expressão: 

 

Fc

1
1AS   

 

Em que,  

 Fc = valor do teste F para genótipos. 

 

3.5.2 Análise do dialelo parcial 

 

O modelo estatístico considerado para a análise da capacidade de combinação, 

procedida com base na média das progênies, seguiu o esquema da Tabela 5 e modelo 

designado por Geraldi & Miranda Filho (1988) adaptado do método dois de Griffing 

(1956), em que são incluídos os genitores nas análises dialélicas e o material experimental 

é considerado um conjunto fixo de linhagens. Esse método foi escolhido porque, sendo o 

feijoeiro-comum uma espécie autógama, considera-se o interesse em avaliar o desempenho 

dos híbridos, usando-se as linhagens genitoras como padrão. 

O modelo para a decomposição da soma de quadrados de tratamentos em 

somas e quadrados associados à capacidade combinatória dos dialelos parciais que incluem 

seus genitores é dado a seguir: 

 

   ijjiij sggddY '

21
2

1
  

 

Em que,  

Yij : é a média do cruzamento envolvendo o i-ésimo genitor do grupo I e o j-ésimo genitor 

do grupo II; 

Yi0 : é a media do i-ésimo genitor do grupo I (i = 0,1,...p) p=2; 

Y0j : é a media do i-ésimo genitor do grupo II (i = 0,1,...q) q=10; 

µ : média geral do dialelo; 

d1, d2 : contrastes envolvendo médias dos grupos I e II e a média geral; 
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gi : efeito da capacidade geral de combinação do i-ésimo genitor do grupo I; 

gj : efeito da capacidade geral de combinação do j-ésimo genitor do grupo II; 

sij : efeito da capacidade específica de combinação; 

  ij : erro experimental médio. 

 

Tabela 5. Esquema da análise de variância para dialelo parcial pelo método de Geraldi & 

Miranda Filho (1988). 

FV GL QM F 

Tratamentos  pq+p+q-1 QMT - 

Grupos (GI x GII) 1 QMG QMG/QMR 

CGC - Grupo I p-1 QMCGC I QMCGCI/QMR 

CGC - Grupo II q-1 QMCGC II QMCGCII/QMR 

CEC Pq QMCEC QMCEC/QMR 

Resíduo - QMR - 

 

De acordo com este procedimento foram estimados os efeitos da capacidade 

geral de combinação (CGC) e capacidade específica de combinação (CEC). Os erros 

associados às estimativas foram obtidos conforme descrito por Cruz & Regazzi (2001). Os 

cálculos foram realizados utilizando as seguintes expressões: 

 

  (    ) = 
pq

p

)4(

1




   
  ; 

 

  (     ) =  
pp

q
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Em que, 

        ) : erro associado ao efeito da capacidade geral de combinação do i-ésimo genitor do 

grupo I; 

p : total de estimativas do grupo I; 

q : total de estimativas do grupo II; 

   
 
 : quadrado médio do resíduo, dividido pelo número de observações que originaram as 

médias da tabela dialélica; 
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        ) : erro associado ao efeito da capacidade geral de combinação do j-ésimo genitor do 

grupo II;  

  (      : erro associado às estimativas da capacidade específica de combinação. 

 

Para realizar as análises dialélicas foi utilizado o aplicativo computacional 

Genes (Cruz, 2006). 

 

3.5.3 Análises de correlação 

 

As correlações fenotípicas entre escurecimento do grão e tempo de cocção de 

grãos foram obtidas por meio de estimativas dos coeficientes de correlação linear simples, 

seguindo a metodologia de Pearson (Stell & Torrie, 1980). 

Segue a fórmula para o coeficiente de correlação de Pearson (r): 

 

  
     




22

yyxx

yyxx
r  

 

Em que,
 

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

  e   = são as médias aritméticas de ambas as variáveis. 

 

A correlação foi utilizada para medir o grau de associação entre as duas 

variáveis estudadas, nos ensaios de Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 e de Ponta 

Grossa/águas/2010-F4. Também foram realizadas correlações entre as avaliações de 

escurecimento, durante o período de armazenamento, em ambos os ensaios.  

Para estimar as correlações entre as variáveis foi utilizado o programa 

computacional Genes (Cruz, 2006). 

 

3.5.4 Teste Qüi-Quadrado 

 

A herança para o caráter de escurecimento de grãos foi verificada por meio das 

distribuições de frequências nas populações F3 e F4 e os testes Qüi-Quadrado foram usados 

para determinar a significância dos desvios entre as frequências observadas e as esperadas. 
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O valor do teste Qüi-Quadrado    ) foi obtido pela fórmula seguinte: 

 

 
 





FE

FEFO
2

2  

 

Em que, 

FO: frequência observada na população, de famílias com notas atribuídas de 2 e 3, segundo 

a escala para escurecimento dos grãos (Silva et al., 2008); 

FE: frequência esperada na população, de famílias com notas atribuídas de 2 e 3, segundo a 

escala para escurecimento dos grãos (Silva et al., 2008), com base na proporção 

mendeliana. 

O nível de significância utilizado foi de 0,05 para aceitar a hipótese formulada. 

 

3.5.5 Estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos dentro das populações 

segregantes 

 

As estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos dentro das populações 

foram obtidas para o escurecimento dos grãos. A quantificação da variabilidade genética 

em populações segregantes para o escurecimento se faz necessária pelas poucas 

informações na literatura sobre esse caráter. Essas estimativas foram baseadas em amostras 

individuais de quarenta plantas por parcela, de cada tratamento, tomadas ao acaso, nas 

populações segregantes F3 e F4, assim como em seus genitores. 

A variância fenotípica ( 
2

F) foi obtida a partir da média das variâncias das três 

repetições de cada população e para os seus genitores. Para os genitores, que são linhas 

puras, a estimativa da variância fenotípica corresponde à variância ambiental ( 
2

E), sendo, 

portanto, esta estimada com base na média das variâncias observadas nas cultivares usadas 

como testemunhas. Entretanto, no caso das populações segregantes, a variância fenotípica 

contém além da variância ambiental, a variância genotípica. Melo et al. (1997), sugerem 

estimar a variância ambiental de cada população segregante a partir da média dos 

coeficientes de variação ambiental das testemunhas, para diminuir a influência do efeito 

ambiental sobre a média das testemunhas e das populações segregantes. Os cálculos foram 

realizados pelas seguintes expressões: 
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a- Estimação do CVAij médio das testemunhas:  

i

Ei

Ai
m

CV

2
 ;             

j

Ej

Aj
m

CV

2
   ;           

2

AjAi

Aij

CVCV
CV


   

 

Em que,  

CVAi: é o coeficiente de variação ambiental da testemunha i; 

 
2

Ei: é a variância fenotípica da testemunha i; 

mi: é a média da testemunha i; 

CVAj: é o coeficiente de variação ambiental da testemunha j; 

 
2

Ej: é a variância fenotípica da testemunha j;  

mj: é a média da testemunha j; 

CVAij: é a média dos coeficientes de variação ambiental das testemunhas i e j; 

  

b- Estimação da  
2

E da população segregante de ordem ij: 

 

 22 * ijAijEij mCV   

 

Em que,  

 
2

Eij: é a variância ambiental na população i j; 

mij: é a média da população i j; 

 

c- Estimação da  
2

G da população segregante de ordem ij: 

 

222

EijFijGij    

 

Em que, 

 
2

Gij: é a variância genética da população ij; 

 
2

Fij: é a variância fenotípica da população ij; 

 
2

Eij: é a variância ambiental na população ij. 

 

d- Estimação da herdabilidade no sentido amplo: 
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2

2

2

Fij

Gij
aijh




  

 

Também foram estimados os ganhos esperados com a seleção das melhores 

famílias da população, (GSp), conforme a equação apresentada por Ramalho et al. (1993); 

 

2* ppp hdsGS   

 

Em que,  

dsp: diferencial de seleção, ou seja, a diferença entre a média das famílias selecionadas e a 

média geral das famílias, da população p; 

   
 : herdabilidade do caráter na população p. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ESCURECIMENTO DOS GRÃOS 

 

Os resumos das análises de variância individuais para o caráter de 

escurecimento de grãos, avaliado em Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 e em Ponta 

Grossa/inverno/2010-F4, são apresentados por experimento nas Tabelas 6 e 7, 

respectivamente. 

Os coeficientes de variação ambiental (CV) obtidos variaram de 7,49 a 12,49 

(Tabela 6) e de 7,57 a 11,02 (Tabela 7), para os experimentos avaliados em Santo Antônio 

de Goiás/inverno/2010-F3 e Ponta Grossa/águas/2010-F4, respectivamente. Esses 

resultados encontram-se dentro do nível adequado, e inferior ao observado por Silva et al. 

(2008), evidenciando boa precisão experimental. 

Segundo os limites de classes da acurácia seletiva (AS), estabelecidos por 

Cargnelutti Filho & Storck (2009), o experimento relativo ao escurecimento de grãos de 

Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 apresentou precisão alta (0,70 ≤ AS < 0,90) para 

as avaliações realizadas aos 23 e 71 dias. Para as demais avaliações deste e para o 

experimento realizado em Ponta Grossa/águas/2010-F4 a precisão experimental foi muito 

alta (AS > 0,90) (Tabelas 6 e 7), indicando que esses experimentos proporcionaram 

estimativas de parâmetros genéticos mais fidedignas, com grande importância para a 

tomada de decisões do programa de melhoramento. 

Os resultados das análises de variância individuais para o escurecimento dos 

grãos evidenciaram a presença de diferenças significativas pelo teste F (p<0,01) entre os 

tratamentos (Tabelas 6 e 7). Assim, nas duas condições de cultivo, e para todas as épocas 

de avaliação as diferenças encontradas indicam que a variação genética entre esses 

genótipos é mantida mesmo durante o período de armazenamento.  
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Tabela 6. Resumo das análises de variância individuais para avaliação do escurecimento dos grãos aos 23, 71, 106 e 155 dias de 

armazenamento após a colheita. Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3.  

Fonte de variação GL Quadrado médio 

  23 dias P-valor 71 dias P-valor 106 dias P-valor 155 dias P-valor 

Blocos  2 0,048 - 0,038 - 0,920 - 0,681 - 

Tratamentos 31 0,061 0,000 0,492 0,000 1,087 0,000 1,139 0,000 

    Populações 19 0,047 0,019 0,318 0,000 0,662 0,000 0,744 0,000 

    Genitores 11 0,099 0,000 0,750 0,000 1,755 0,000 1,705 0,000 

    P/G 1 0,041 0,186 1,006 0,003 2,141 0,000 2,430 0,000 

Resíduo 62 0,023 - 0,104 - 0,126 - 0,083 - 

Média  - 1,83 a - 2,59 b - 3,39 c - 3,85 d - 

CV(%) - 8,29 - 12,49 - 10,47 - 7,49 - 

AS - 0,79 - 0,89 - 0,94 - 0,96 - 
Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o teste de Scott-Knott, ao nível de 10% de probabilidade. 

 

 

 

 

 

 
4

1
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No desdobramento das fontes de variação tratamentos, das análises individuais, 

foram detectadas diferenças altamente significativas entre as populações e entre os seus 

genitores (p<0,01) para todas as épocas de avaliação, com exceção aos 23 dias de 

armazenamento, onde foi detectada diferença significativa (p<0,05) para as populações 

(Tabelas 6 e 7). Esses resultados indicam a presença de variabilidade entre as populações, e 

ainda que os genitores utilizados nos cruzamentos para a obtenção destas populações 

segregantes apresentam diversidade genética para o caráter em questão. 

 

Tabela 7. Resumo das análises de variância individuais para avaliação do escurecimento 

dos grãos aos 71, 106 e 155 dias de armazenamento após a colheita. Ponta 

Grossa/águas/2010-F4. 

Fonte de variação GL Quadrado médio 

  71 

dias 

P- 

valor 

106 

dias 

P- 

valor 

155 

dias 

P- 

valor 

Blocos  2 0,050 - 0,036 - 0,175 - 

Tratamentos (T) 31 0,669 0,000 1,083 0,000 1,440 0,000 

     Populações (P) 19 0,425 0,000 0,709 0,000 1,043 0,000 

     Genitores (G) 11 0,926 0,000 1,531 0,000 1,551 0,000 

     P/G 1 2,470 0,000 3,266 0,000 7,994 0,000 

Resíduo 62 0,102 - 0,140 - 0,100 - 

Média  - 2,90 a - 3,51b - 4,19 c - 

CV(%) - 11,02 - 10,67 - 7,57 - 

AS  - 0,92 - 0,93 - 0,96 - 
Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o teste de 

Scott-Knott, ao nível de 10% de probabilidade. 
 

Houve tendência no aumento dos quadrados médios dos tratamentos, nos dois 

experimentos avaliados, indicando que variabilidade genética entre os tratamentos é 

distinguível com decorrer do tempo de armazenamento (Tabelas 6 e 7). Este fato era 

esperado, pois com o decorrer do tempo de armazenamento alguns genótipos tendem a 

escurecer de forma mais acentuada, fato que pode não ser distinguido nos grãos recém-

colhidos, tendo em vista a maior frequência de genótipos que apresentam coloração clara 

do tegumento. 

Em termos gerais, nota-se que no armazenamento de grãos em condições de 

temperatura ambiente, há um aumento das médias de escurecimento dos grãos com o 

decorrer do tempo. Este resultado é compatível com o observado por outros autores, 

quando se compara diferentes condições de armazenamento sobre o escurecimento dos 

grãos, ao longo do tempo (Brackmann et al., 2002; Oliveira, 2010; Oliveira et al., 2011). 
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Observa-se que com armazenamento dos grãos, as médias de escurecimento 

aumentam e os CV’s diminuem. Isso se deve ao CV ser influenciado pela média, ou seja, 

maiores estimativas de CV’s seriam obtidas em experimentos com menor média e não 

necessariamente com maior erro experimental, pois a média faz parte do denominador da 

fórmula do CV e, com isso, quanto menor a média, maior o CV (Marques Júnior, 1997). 

Assim, as menores médias resultam das avaliações realizadas próximas da colheita, onde o 

escurecimento dos grãos não é tão evidente. Também, essa relação pode ser caracterizada 

pelo armazenamento prolongado culminar com notas superiores de escurecimento, assim, 

os grãos escuros atingem a última nota de escurecimento, tornando o erro na avaliação 

diminuto. 

Vale ressaltar, também, a superioridade das médias de escurecimento do grão, 

oriundas do experimento de Ponta Grossa/águas/2010-F4, considerando cada uma das 

avaliações. Esse fato pode ser explicado pela distribuição de pluviosidade em Ponta 

Grossa, levando em consideração a época de cultivo, além da incidência de chuvas no 

momento da colheita, ocasionando, assim, o escurecimento dos grãos de forma mais 

acelerada. Segundo Ribeiro et al. (2004), cultivos realizados em épocas chuvosas 

favorecem a obtenção de grãos mais escuros, o que não é desejável em feijão carioca. 

As análises de variância individuais revelaram que o índice entre o maior e o 

menor quadrado médio do resíduo dos ambientes, em relação aos períodos de avaliação do 

escurecimento dos grãos, foi inferior a relação aproximada de 7:1 sugerido por Cruz & 

Regazzi (2001), indicando homogeneidade das variâncias residuais entre os ambientes, 

permitindo, assim, a realização da análise conjunta (Tabela 8). 

Os resultados detectaram diferenças estatísticas significativas (p<0,01) entre as 

fontes de variação populações, genitores e populações/genitores, reforçando o que já foi 

comentado nas análises de variância individuais. Ou seja, que há diferenças genéticas entre 

os genitores e as populações para o escurecimento dos grãos. 

A significância da interação genótipos x ambientes (p<0,01) foi detectada para 

o escurecimento dos grãos, evidenciando o comportamento diferenciado dos genótipos em 

relação aos ambientes avaliados (local/época de cultivo). Resultados coincidentes foram 

obtidos por Cargnelutti Filho et al. (2006) e Junk-Knievel et al. (2007), que segundo este 

último autor, podem ser devido à sensibilidade dos genótipos às variações ambientais para 

o caráter, como diferenças nas épocas de colheita, variabilidade de luz, temperatura e 

umidade. Outros resultado semelhante aos obtidos foram descritos por Ribeiro et al. (2004) 
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que avaliaram os efeitos da interação genótipos x ambientes na coloração de grãos de 

feijoeiro-comum nos anos de 2001 a 2003, em duas safras (águas e seca), assim como a 

influência do ambiente nesse caráter. Esses autores evidenciaram que o excesso de 

umidade, principalmente durante o período de enchimento de grãos, contribuiu para o 

maior escurecimento do tegumento dos grãos em cultivares do grupo carioca. 

A utilização do colorímetro para a avaliação do escurecimento dos grãos tem 

sido frequentemente relatada na literatura (Brackmann et al., 2002, Ribeiro et al., 2004; 

Cargnelutti Filho et al., 2006; Junk-Knievel et al., 2007; Lopes et al., 2011; Oliveira et al., 

2011). Entretanto, Silva et al. (2008) indica a eficiência da utilização da escala de notas em 

descriminar a populações para o escurecimento do grãos. Esse fato foi levado em 

consideração, uma vez que os dados foram oriundos da avaliação de plantas individuais, 

onde observa-se pequena disponibilidade de sementes. 

 

Tabela 8. Resumo das análises de variância conjuntas para avaliação do escurecimento dos 

grãos aos 71, 106 e 155 dias de armazenamento após a colheita, em dois 

ambientes (Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3, e Ponta 

Grossa/águas/2010-F4).  

Fonte de variação GL Quadrado médio  

  71  

dias 

P- 

valor 

106 

dias 

P- 

valor 

155 

dias 

P- 

valor 

Blocos/A 4 0,044 - 0,478 - 0,428 - 

Tratamentos (T) 31 0,966 0,000 1,834 0,000 2,317 0,000 

  Populações (P) 19 0,631 0,000 1,131 0,000 1,610 0,000 

  Genitores (G) 11 1,330 0,000 2,736 0,000 3,252 0,000 

  P/G 1 3,329 0,000 5,268 0,000 5,459 0,000 

Ambientes (A) 1 4,861 0,000 0,619 0,319 5,323 0,024 

T x A 31 0,195 0,008 0,339 0,000 0,267 0,000 

Resíduo 124 0,103 - 0,133 - 0,092 - 

Média  - 2,745 a - 3,451 b - 4,022 c - 

CV(%) - 11,71 - 10,58 - 7,54 - 
Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o teste de 

Scott-Knott, ao nível de 10% de probabilidade. 

 

Os desempenhos médios referentes ao escurecimento de grãos, durante o 

período de armazenamento, para os genitores e para as populações são apresentados nas 

Tabelas 9 e 10. Nota-se que com o decorrer do armazenamento as médias de 

escurecimento foram aumentando, entretanto, os genótipos mais claros, assim como os 

mais escuros, sempre se mantiveram os mesmos durante todo o tempo de armazenamento. 

Alguns genótipos tiveram as classificações alteradas de modo específico ao ambiente, 
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como já era esperado de acordo com a interação significativa entre genótipos x ambientes. 

Aos 155 dias a discriminação dos genótipos foi maior. 

 

Tabela 9. Estimativas de notas do escurecimento dos grãos em quatro épocas de avaliação 

durante o período de armazenamento. Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3. 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente 

entre si, de acordo com o teste de Scott-Knott, ao nível de 10% de probabilidade. 
1
Média das populações 

originadas de BRSMG Madrepérola. 
2
Média das populações originadas de BRS Requinte. 

 

 

Genótipos Escurecimento dos grãos  

 23 dias 71 dias 106 dias 155 dias 

BRSMG Madrepérola 1,56 a 1,83 a 2,06 a 2,19 a 

IAC Alvorada 2,03 b 2,19 a 3,12 c 3,42 c 

IPR Siriri 1,91 b 2,12 a 2,77 b 3,78 d 

CNFC 10429 2,05 b 2,47 a 3,37 c 3,71 d 

BRS Pontal 2,02 b 2,63 b 3,35 c 4,11 d 

BRS Estilo 2,03 b 2,49 a 3,43 c 3,95 d 

IPR Saracura 1,60 a 3,18 b 3,96 d 4,22 e 

BRS Requinte 1,83 b 2,94 b 3,50 c 4,36 e 

Pérola 1,69 a 3,11 b 3,87 d 4,46 e 

BRSMG Majestoso 1,74 a 3,08 b 4,08 d 4,77 f 

BRS 9435 Cometa 1,86 b 3,40 b 4,69 e 4,80 f 

BRS Notável 1,91 b 3,15 b 4,77 e 4,96 f 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada 1,59 a 2,15 a 2,50 a 2,84 b 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 1,69 a 2,23 a 2,37 a 2,96 b 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 1,83 b 2,36 a 2,72 b 3,00 b 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 1,57 a 2,09 a 2,83 b 3,19 c 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 1,75 a 2,16 a 2,77 b 3,23 c 

BRSMG Madrepérola/Pérola 1,90 b 2,50 a 3,23 c 3,37 c 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa 1,82 b 2,52 a 3,17 c 3,62 d 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável 1,82 b 2,67 b 3,46 c 3,72 d 

BRSMG Madrepérola/BRS Pontal 1,72 a 2,28 a 2,92 b 3,74 d 

BRSMG Madrepérola/BRS Majestoso 1,78 a 2,39 a 3,01 c 3,75 d 

BRS Requinte/BRS Estilo  1,83 b 2,24 a 3,39 c 3,74 d 

BRS Requinte/IAC Alvorada 1,86 b 2,32 a 3,21 c 3,99 d 

BRS Requinte/CNFC 10429 1,83 b 2,25 a 3,36 c 3,99 d 

BRS Requinte/IPR Saracura 1,76 a 2,76 b 3,47 c 3,99 d 

BRS Requinte/IPR Siriri 1,89 b 2,71 b 3,44 c 3,95 d 

BRS Requinte/Pérola 2,06 b 2,76 b 3,54 c 4,11 d 

BRS Requinte/BRS Notável 1,92 b 2,96 b 3,97 d 4,25 e 

BRS Requinte/BRSMG Majestoso 1,85 b 2,92 b 3,73 d 4,31 e 

BRS Requinte/BRS Pontal  1,97 b 2,99 b 4,02 d 4,39 e 

BRS Requinte/BRS 9435 Cometa  2,02 b 3,03 b 4,09 d 4,54 e 

Média
1
  1,75 a A 2,33 a B 2,90 a C 3,34 a D 

Média
2
  1,90 a A 2,69 a B 3,62 b C 4,13 b D 

Média Geral 1,83 a A 2,59 a B 3,39 b C 3,85 b C 

CV (%) 8,29 12,50 10,48 7,50 
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Tabela 10. Estimativas de notas do escurecimento dos grãos em três épocas de avaliação 

durante o período de armazenamento. Ponta Grossa/águas/2010-F4. 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente 

entre si, de acordo com o teste de Scott-Knott, ao nível de 10% de probabilidade. 
1
Média das populações 

originadas de BRSMG Madrepérola. 
2
Média das populações originadas de BRS Requinte. 

 

As médias para o escurecimento dos grãos, nas três épocas de avaliação e nos 

dois locais são apresentadas na Tabela 11. As populações com menor escurecimento dos 

grãos foram BRSMG Madrepérola x IAC Alvorada (3,13); BRSMG Madrepérola x CNFC 

Genótipos Escurecimento dos grãos 

 71 dias 106 dias 155 dias 

BRSMG Madrepérola 2,03 a 2,13 a 2,22 a 

IPR Saracura 2,49 a 3,11 c 3,76 c 

IPR Siriri 2,46 a 3,27 c 3,86 c 

CNFC 10429 3,10 b 3,26 c 4,42 d 

BRS Requinte 3,02 b 3,48 c 4,43 d 

BRS 9435 Cometa 3,34 b 4,11 d 4,84 e 

IAC Alvorada 2,99 b 4,02 d 4,86 e 

BRSMG Majestoso 3,32 b 4,27 d 4,89 e 

Pérola 3,79 c 4,12 d 4,93 e 

BRS Notável 3,80 c 4,51 d 4,93 e 

BRS Estilo 3,31 b 4,13 d 4,94 e 

BRS Pontal 3,68 c 4,59 d 4,95 e 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 2,17 a 2,91 b 3,24 b 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 2,40 a 2,89 b 3,28 b 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 2,54 a 3,08 c 3,35 b 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada 2,19 a 2,66 b 3,42 b 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa 2,44 a 2,87 b 3,46 b 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 2,27 a 3,02 c 3,62 c 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável 2,90 b 3,22 c 3,62 c 

BRSMG Madrepérola/BRS Pontal 2,77 a 3,22 c 3,77 c 

BRSMG Madrepérola/Pérola 2,45 a 3,25 c 3,83 c 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso 2,77 a 3,04 c 3,86 c 

BRS Requinte/IPR Saracura 2,97 b 3,22 c  3,77 c 

BRS Requinte/IPR Siriri 2,74 a 3,19 c  4,27 d 

BRS Requinte/BRS 9435 Cometa 2,89 b 3,61 c  4,37 d 

BRS Requinte/CNFC 10429 2,98 b 3,58 c  4,46 d 

BRS Requinte/BRS Estilo  2,94 b 3,42 c 4,67 e 

BRS Requinte/BRS Pontal  3,22 b 3,64 c 4,73 e 

BRS Requinte/BRSMG Majestoso 3,22 b 4,03 d 4,77 e 

BRS Requinte/IAC Alvorada 2,98 b 4,05 d 4,82 e 

BRS Requinte/Pérola 3,47 c 4,61 d 4,82 e  

BRS Requinte/BRS Notável 3,28 b 3,87 d 4,85 e 

Média
1
  2,49 a A 3,02 a B 3,54 a C 

Média
2
 3,07 b A 3,72 b B 4,53 b C 

Média Geral 2,90 b A 3,51 b B 4,19 b C 

CV (%) 11,02 10,67 7,57 
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10429 (3,17), IPR Siriri (3,23); BRSMG Madrepérola x IPR Saracura (3,23); BRSMG 

Madrepérola x BRS Estilo (3,29). 

 

Tabela 11. Estimativas da análise conjunta para o escurecimento dos grãos em três épocas 

de avaliação, durante o período de armazenamento, em dois ambientes (Santo 

Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 e Ponta Grossa/águas/2010-F4). 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente 

entre si, de acordo com o teste de Scott-Knott, ao nível de 10% de probabilidade. 
1
Média das populações 

originadas de BRSMG Madrepérola. 
2
Média das populações originadas de BRS Requinte. 

 

Genótipos Escurecimento dos grãos  

 71 dias 106 dias 155 dias 

BRSMG Madrepérola 1,93 a 2,10 a 2,20 a 

IPR Siriri 2,29 a 3,02 c 3,82 c 

IPR Saracura 2,84 c 3,54 e 3,99 d 

CNFC 10429 2,79 c 3,31 d 4,07 d 

IAC Alvorada 2,59 b  3,57 e 4,14 d  

BRS Estilo 2,89 c 3,78 e 4,44 e 

BRS Requinte 2,99 c 3,49 e 4,39 e 

BRS Pontal 3,16 d 3,97 f 4,52 e 

Pérola 3,45 e 4,00 f 4,70 f 

BRS 9435 Cometa 3,37 e 4,40 g 4,82 f 

BRSMG Majestoso 3,20 d 4,17 f 4,83 f 

BRS Notável 4,47 e 4,63 g 4,94 f 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada 2,17 a 2,57 b 3,13 b 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 2,17 a 2,84 c 3,23 b 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 2,24 a 2,86 c 3,23 b 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 2,45 b 2,90 c 3,17 b 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 2,14 a 2,83 c 3,29 b 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa 2,48 b 3,02 c 3,54 c 

BRSMG Madrepérola/Pérola 2,47 b 3,24 d 3,60 c 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável 2,79 c 3,34 d 3,67 c 

BRSMG Madrepérola/BRS Pontal 2,52 b 3,07 c 3,76 c 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso 2,58 b 3,02 c 3,80 c 

BRS Requinte/IPR Saracura 2,86 c 3,34 d 3,88 c 

BRS Requinte/IPR Siriri 2,73 b 3,26 d 4,11 d 

BRS Requinte/BRS Estilo  2,59 b 3,47 e 4,21 d 

BRS Requinte/CNFC 10429 2,61 b 3,47 e 4,22 d 

BRS Requinte/IAC Alvorada 2,65 b 3,63 e 4,40 e 

BRS Requinte/BRS 9435 Cometa 2,96 c  3,85 e 4,46 e 

BRS Requinte/Pérola 3,12 d 4,08 f 4,47 e 

BRS Requinte/BRSMG Majestoso 3,07 d 3,88 e 4,54 e 

BRS Requinte/BRS Notável 3,13 d 3,92 f 4,55 e 

BRS Requinte/BRS Pontal  3,11 d 3,83 e 4,56 e 

Média
1
  2,40 a A 2,96 a B 3,44 a C 

Média
2
 2,88 a A 3,67 b B 4,34 b C 

Média Geral 2,74 a A 3,45 b B 4,02 b C 

CV (%) 11,71 10,58 7,54 
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Apesar do armazenamento ocasionar o escurecimentos dos grãos, observa-se 

que os alguns genótipos apresentaram diferentes padrões para o escurecimento do grão 

(Figuras 3 e 4). Este resultado concorda com Burr et al. (1968) que afirmam que o 

escurecimento dos grãos está relacionado à suscetibilidade de cada cultivar para o 

escurecimento.  Outros resultados que indicam a variabilidade no grau de escurecimento 

dos grãos foram obtidos por Cargnelutti Filho et al. (2006), Junk-Knievel et al. (2008), 

Silva et al. (2008) e Oliveira (2010). Estes resultados podem ser devido à fatores 

ambientais, assim como os efeitos da interação genótipos x ambientes sobre esse caráter 

(Ribeiro et al., 2004; Junk-Knievel et al., 2007). Ainda segundo Junk-Knievel et al. (2008), 

essa variação pode ser resultante de alguma modificação de genes que influenciam a 

extensão completa do escurecimento nos fenótipos.  

 

 

Figura 3. Progresso do escurecimento dos grãos em genótipos de feijoeiro-comum durante 

o período de armazenamento, oriundos de Santo Antônio de 

Goiás/inverno/2010-F3. 
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Figura 4. Progresso do escurecimento dos grãos em genótipos de feijoeiro-comum durante 

o período de armazenamento, oriundos de Ponta Grossa /águas/2010-F4. 

 

Os valores das estimativas de R
2
 evidenciados para alguns dos genótipos, 

armazenados em condições de temperatura ambiente (Figuras 3 e 4), indicam que o ajuste 

do modelo foi eficiente ao explicar a variação do escurecimento dos grãos em função do 

período de armazenamento. 

Foram calculadas as estimativas de correlação entre as notas médias de 

escurecimento dos grãos durante o armazenamento nos experimentos de Santo Antônio de 

Goiás/inverno/2010-F3 e Ponta Grossa/águas/2010-F4, que estão apresentadas nas Tabelas 

12 e 13, respectivamente. 

Os resultados obtidos evidenciam a existência de correlação positiva entre o 

escurecimento dos grãos e os períodos de armazenamento (p<0,01), apresentando 

estimativas de alta magnitude (r ≥0,80) nos dois experimentos, o que demonstra associação 

linear entre as variáveis estudadas. Isso sugere que a escolha de uma das avaliações reflete 

o comportamento geral dos genótipos durante o armazenamento. 

As estimativas de correlações entre as avaliações de escurecimento nas 

diferentes épocas de armazenamento foram altas. Isso indica que o escurecimento dos 

grãos tem comportamento semelhante em quaisquer épocas de avaliação. Vale mencionar 

que as maiores estimativas foram observadas entre as avaliações realizadas aos 106 e 155 

dias, nos dois experimentos, com valores iguais a 0,92 e 0,91, respectivamente, para os 
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y=0,700x + 1,797; R2=99,18% 



50 

 

experimentos de Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 (Tabela 12) e de Ponta 

Grossa/águas/2010-F4 (Tabela 13). Tendo em vista que as avaliações do escurecimento 

realizadas tardiamente estão mais próximas da data em que foram avaliados os tempos de 

cocção, que serão apresentados posteriormente, será dada ênfase na discussão dos 

resultados da avaliação realizada aos 155 dias.  

A partir desses resultados, infere-se também, que pode-se selecionar fenótipos 

favoráveis para o escurecimento, em qualquer época durante o armazenamento. Isso 

flexibiliza a seleção de genótipos, de acordo com o interesse do melhorista, e sem estender 

os programas de melhoramento.  

No trabalho de Silva et al. (2008), resultados semelhantes foram obtidos. Os 

maiores índices de correlação também foram detectados entre as últimas épocas de 

avaliação. Aos 60 e 90 dias, nas gerações F2 e F2:3, as estimativas de correlação foram 

iguais a 0,99 e 0,92, respectivamente. 

 

Tabela 12. Relação entre o escurecimento dos grãos e os períodos de armazenamento (23, 

71, 106, 155 dias) avaliado em Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3. 

Avaliações Correlação  P-valor 

23 dias X 71 dias 0,842 0,000 

23 dias X 106 dias 0,820 0,000 

23 dias X 155 dias 0,805 0,000 

71 dias X 106 dias 0,924 0,000 

71 dias X 155 dias 0,872 0,000 

106 dias X 155 dias 0,924 0,000 

 

Tabela 13. Relação entre o escurecimento dos grãos e os períodos de armazenamento (71, 

106, 155 dias) avaliado em Ponta Grossa/águas/2010-F4. 

Avaliações Correlação P-valor 

71 dias X 106 dias 0,905 0,000 

71 dias X 155 dias 0,882 0,000 

106 dias X 155 dias 0,915 0,000 

 

De modo geral, nota-se que ao longo do armazenamento, o genitor BRSMG 

Madrepérola foi significativamente superior (p<0,10) à média de todos os demais 

genitores, assim como de todas as populações, nas duas condições de cultivo. Ao contrário, 

os genitores que obtiveram as piores médias de escurecimento nos dois experimentos 

foram BRS Notável, BRSMG Majestoso, BRS 9435 Cometa, acrescidos dos genitores 

BRS Pontal, BRS Estilo, Pérola e IAC Alvorada, quando cultivados em Ponta 

Grossa/águas/2010-F4 (Tabelas 9 e 10). 
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Em Santo Antônio/inverno/2010-F3, as populações que obtiveram as menores 

médias para escurecimento dos grãos foram originadas dos cruzamentos de BRSMG 

Madrepérola com IAC Alvorada (2,84); BRS Estilo (2,96) e CNFC 10429 (3,00) (Tabela 

9). Em Ponta Grossa/águas/2010-F4, as melhores populações foram oriundas de BRSMG 

Madrepérola x IPR Siriri (3,24); BRSMG Madrepérola x IPR Saracura (3,28); BRSMG 

Madrepérola x CNFC 10429 (3,35); BRSMG Madrepérola x IAC Alvorada (3,42) e 

BRSMG Madrepérola x BRS 9435 Cometa (3,46) (Tabela 10). 

Vale ressaltar que as médias de escurecimento para as populações originadas 

de BRSMG Madrepérola estiveram próximas às médias dos seus genitores, considerando 

todas as épocas de avaliação, em ambos experimentos. Indicando a presença da variância 

genética aditiva no controle desse caráter (Ramalho et al., 2008). 

As populações oriundas de BRS Requinte obtiveram altas médias de 

escurecimento, sendo que a maioria destas populações foi agrupada com as piores 

testemunhas, quando aplicado o teste de médias, em ambos os experimentos. Isso indica a 

superioridade da cultivar BRSMG Madrepérola em relação a cultivar BRS Requinte, para a 

incorporação do escurecimento lento dos grãos. 

As observações acima reforçam a afirmação de Cruz & Regazzi (2001), de que 

uma população base adequada para o melhoramento deve ser formada de pelo menos um 

genitor com bom desempenho para a característica de interesse. 

 

4.1.1 Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos dentro das populações  

 

A existência de variabilidade genética dentro das populações, também pode ser 

comprovada pelas estimativas de variância genética. Segundo Ramalho et al. (1993), a 

utilização de F2 ou de gerações mais avançadas para o estudo de dialelos dá a possibilidade 

de estimar a variabilidade genética dentro de cada população, tomando-se dados por planta. 

Esses dados contribuem para a escolha de populações promissoras para a seleção, e, 

principalmente, na discriminação de populações com médias semelhantes. 

As estimativas de variância fenotípica, de variância genética e herdabilidade no 

sentido amplo para cada população em cada experimento são apresentadas nas Tabelas 14 

e 15. Observa-se que as estimativas de variância genética entre as populações foram 

aumentando com o decorrer do período de armazenamento, sendo evidenciada pelas 

estimativas de herdabilidade. Assim, é possível notar que as discrepâncias entre os 



52 

 

genótipos para o escurecimento dos grãos, são intensificadas conforme a idade dos grãos, 

conforme já havia sido observado (Tabelas 9 e 10). Esses resultados corroboram com os 

obtidos por Silva et al. (2008). 

De modo geral, as estimativas de herdabilidade observadas nos dois 

experimentos variaram bastante, de 3 a 95%, evidenciando que a herdabilidade é mutável, 

sempre uma propriedade do caráter, mas também da população e das condições ambientais 

a que foram submetidos os indivíduos da população (Tabelas 14 e 15). Na realidade, a 

herdabilidade pode ser aumentada não somente pela introdução de mais variação genética 

na população, mas também uniformizando o ambiente no qual as plantas irão se 

desenvolver (Ramalho et al., 1993). Nesses dois experimentos, os materiais avaliados 

foram os mesmos, com precisão experimental próxima, diferindo apenas pelas condições 

ambientais a que foram submetidos. 

Foram detectados valores de grande magnitude para herdabilidade, 

principalmente para as populações oriundas de BRSMG Madrepérola. Isto indica a 

possibilidade de antever o sucesso com a seleção. Ressalta-se que essas estimativas são no 

sentido amplo, assim elas contém além da  
2

A, a estimativa de  
2

D, fato este que pode 

tornar as estimativas superestimadas caso haja a dominância no controle desse caráter. 

Nas populações originárias de BRSMG Madrepérola, os coeficientes de 

herdabilidade no sentido amplo foram de alta magnitude (74% a 82%), aos 155 dias de 

armazenamento. Além do mais, essas estimativas, nessas populações, mostraram-se 

bastante consistentes, uma vez que foram altas para os diferentes locais, evidenciando que 

o sucesso na seleção seja alto nessas situações. Em contrapartida, as populações oriundas 

de BRS Requinte apresentaram de baixa a moderada magnitude (3% a 53%) para as 

populações avaliadas em Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3. Já nas populações 

avaliadas em Ponta Grossa/águas/2010-F4, estes coeficientes variaram de 90% a 95%, para 

as populações oriundas de BRSMG Madrepérola e de 4% a 75% para as populações 

originárias de BRS Requinte. Para esse mesmo caráter, Silva et al. (2008) obtiveram 

valores de herdabilidade no sentido amplo de 90,56% e 91,10% aos 90 dias de 

armazenamento, referentes a gerações F2 e F2:3, respectivamente.  
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Tabela 14. Estimativas de variância fenotípica ( 
2

F), variância genética ( 
2

G) e herdabilidade no sentido amplo (h
2
), para o caráter 

escurecimento do grão de feijão, durante o período de armazenamento. Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3. 

1
Média das populações originadas de BRSMG Madrepérola. 

2
Média das populações originadas de BRS Requinte. 

 

Genótipos Estimativas para escurecimento do grão  

 23 dias 71 dias 106 dias 155 dias 

  
2

G  
2

F h
2
  

2
G  

2
F h

2
  

2
G  

2
F h

2
  

2
G  

2
F h

2
 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada 0,14 0,24 0,58 0,28 0,41 0,69 0,29 0,46 0,62 0,54 0,71 0,75 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 0,08 0,19 0,41 0,17 0,31 0,55 0,31 0,47 0,67 0,66 0,85 0,77 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 0,15 0,25 0,60 0,32 0,44 0,72 0,60 0,82 0,73 0,85 1,07 0,79 

BRSMG Madrepérola/Pérola 0,00 0,10 0,00 0,32 0,49 0,65 0,89 1,18 0,76 1,13 1,38 0,82 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 0,07 0,21 0,37 0,25 0,40 0,61 0,49 0,70 0,71 0,56 0,75 0,74 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 0,13 0,25 0,51 0,26 0,39 0,66 0,69 0,90 0,76 1,00 1,23 0,81 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso 0,06 0,13 0,04 0,31 0,47 0,66 0,53 0,78 0,68 1,02 1,33 0,77 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa 0,08 0,22 0,39 0,07 0,25 0,30 0,83 1,11 0,75 1,07 1,36 0,79 

BRSMG Madrepérola/BRS Pontal 0,09 0,21 0,44 0,25 0,39 0,63 0,25 0,49 0,52 1,08 1,38 0,78 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável 0,08 0,21 0,37 0,15 0,34 0,42 0,77 1,10 0,70 1,01 1,31 0,77 

BRS Requinte/BRS Estilo  0,09 0,22 0,40 0,26 0,40 0,65 0,29 0,60 0,48 0,31 0,62 0,50 

BRS Requinte/CNFC 10429 0,04 0,18 0,26 0,14 0,28 0,50 0,08 0,39 0,21 0,31 0,66 0,47 

BRS Requinte/IPR Saracura 0,11 0,24 0,48 0,12 0,34 0,37 0,20 0,53 0,37 0,27 0,62 0,44 

BRS Requinte/IPR Siriri 0,00 0,11 0,00 0,11 0,31 0,35 0,50 0,82 0,60 0,39 0,76 0,53 

BRS Requinte/Pérola 0,05 0,21 0,21 0,23 0,44 0,52 0,68 0,33 0,49 0,40 0,77 0,52 

BRS Requinte/BRS Notável 0,01 0,16 0,06 0,00 0,19 0,00 0,00 0,41 0,00 0,11 0,50 0,22 

BRS Requinte/BRSMG Majestoso 0,00 0,10 0,00 0,00 0,23 0,00 0,02 0,40 0,04 0,03 0,44 0,07 

BRS Requinte/IAC Alvorada 0,02 0,16 0,14 0,22 0,37 0,60 0,15 0,44 0,35 0,20 0,55 0,37 

BRS Requinte/BRS Pontal  0,00 0,12 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,33 0,00 

BRS Requinte/BRS 9435 Cometa 0,07 0,23 0,30 0,07 0,33 0,21 0,26 0,72 0,36 0,01 0,46 0,03 

Média
1
 0,09 0,20 0,37 0,24 0,39 0,59 0,56 0,80 0,69 0,89 1,14 0,78 

Média
2
 0,04 0,17 0,18 0,11 0,31 0,32 0,22 0,50 0,29 0,20 0,57 0,31 

 
5

3
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Tabela 15. Estimativas de variância fenotípica ( 
2

F), variância genética ( 
2

G) e herdabilidade no sentido amplo (h
2
), para o caráter 

escurecimento do grão de feijão, durante o período de armazenamento. Ponta Grossa/águas/2010-F4. 

1
Média das populações originadas de BRSMG Madrepérola. 

2
Média das populações originadas de BRS Requinte. 

Genótipos Estimativas para escurecimento do grão  

 71 dias 106 dias 155 dias 

  
2

G  
2

F h
2
  

2
G  

2
F h

2
  

2
G  

2
F h

2
 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada 0,06 0,17 0,35 0,13 0,30 0,44 0,71 0,79 0,90 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 0,05 0,17 0,31 0,40 0,62 0,65 1,10 1,19 0,92 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 0,15 0,28 0,52 0,68 0,88 0,77 1,04 1,11 0,93 

BRSMG Madrepérola/Pérola 0,26 0,41 0,65 0,73 0,98 0,74 1,11 1,21 0,92 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 0,24 0,39 0,61 0,54 0,76 0,70 0,85 0,93 0,92 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 0,06 0,17 0,36 0,56 0,77 0,74 1,07 1,13 0,94 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso 0,18 0,36 0,50 0,46 0,68 0,67 1,37 1,47 0,93 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa 0,30 0,44 0,68 0,79 0,99 0,80 1,68 1,76 0,95 

BRSMG Madrepérola/BRS Pontal 0,35 0,53 0,66 0,77 1,01 0,76 1,32 1,42 0,93 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável 0,15 0,35 0,44 0,39 0,63 0,61 1,41 1,50 0,94 

BRS Requinte/BRS Estilo  0,08 0,27 0,25 0,22 0,50 0,44 0,26 0,41 0,63 

BRS Requinte/CNFC 10429 0,06 0,27 0,22 0,05 0,35 0,13 0,35 0,49 0,72 

BRS Requinte/IPR Saracura 0,00 0,19 0,00 0,08 0,33 0,24 0,30 0,40 0,75 

BRS Requinte/IPR Siriri 0,11 0,28 0,37 0,20 0,43 0,46 0,28 0,41 0,69 

BRS Requinte/Pérola 0,09 0,38 0,25 0,00 0,47 0,00 0,00 0,12 0,00 

BRS Requinte/BRS Notável 0,01 0,26 0,04 0,00 0,23 0,00 0,02 0,18 0,09 

BRS Requinte/BRSMG Majestoso 0,00 0,22 0,00 0,00 0,35 0,00 0,09 0,24 0,36 

BRS Requinte/IAC Alvorada 0,01 0,22 0,03 0,11 0,50 0,22 0,01 0,17 0,04 

BRS Requinte/BRS Pontal  0,02 0,27 0,09 0,00 0,27 0,00 0,05 0,20 0,24 

BRS Requinte/BRS 9435 Cometa 0,10 0,30 0,34 0,11 0,41 0,26 0,33 0,46 0,71 

Média
1
 0,18 0,33 0,51 0,54 0,76 0,69 1,17 1,25 0,93 

Média
2
 0,05 0,27 0,16 0,08 0,38 0,17 0,17 0,31 0,42 

5
4
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Nas populações originadas de BRS Requinte observa-se que, em ambos os 

experimentos, as populações que obtiveram as maiores médias de escurecimento dos grãos 

(Tabelas 9 e 10), são também as mesmas que tiveram as menores estimativas de variância 

genética (Tabelas 14 e 15). Esse fato pode ser explicado pela baixa variabilidade genética 

entre os genitores, e baixa contribuição da cultivar BRS Requinte para o caráter em 

questão. 

Para o experimento realizado em Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 

(Tabela 14), as populações segregantes com menor média de escurecimento dos grãos e 

herdabilidade elevadas foram BRSMG Madrepérola x IAC Alvorada (2,84 e 0,75); 

BRSMG Madrepérola x BRS Estilo (2,96 e 0,77) e BRSMG Madrepérola x CNFC 10429 

(3,00 e 0,74). As demais populações que associaram boas médias para o escurecimento e 

herdabilidades altas foram BRSMG Madrepérola x IPR Saracura (3,19 e 0,79); BRSMG 

Madrepérola x IPR Siriri (3,23 e 0,81) e BRSMG Madrepérola x Pérola (3,37 e 0,82) 

(Tabelas 9 e 14). Essas mesmas populações apresentaram os melhores desempenhos em 

Ponta Grossa/águas/2010-F4 (Tabela 10 e 15), com altas estimativas de herdabilidade. 

Outras populações segregantes desejáveis em Ponta Grossa/águas/2010-F4, foram BRSMG 

Madrepérola x BRS Notável, BRSMG Madrepérola x BRS Estilo, BRSMG Madrepérola x 

BRS Pontal e BRSMG Madrepérola x BRSMG Majestoso. 

Estimativas de herdabilidade nulas foram obtidas para as populações BRS 

Requinte x BRS Pontal (Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3) (Tabela 14) e BRS 

Requinte x Pérola (Ponta Grossa/águas/2010-F4) (Tabela 15), indicando que, nestas 

referidas safras, a probabilidade dessas populações originarem linhagens promissoras é 

nula.  

Para reforçar os comentários anteriores, foi avaliada a eficiência na seleção das 

famílias de grãos mais claros e a média dessas famílias por ambiente. Os resultados são 

apresentados na Tabela 16. No geral, observa-se que os ganhos de seleção das populações 

cultivadas em Ponta Grossa/águas/2010-F4 foram superiores a Santo Antônio de 

Goiás/inverno/2010-F3, apesar de suas médias serem semelhantes. 

Como já evidenciado, as estimativas de herdabilidades foram semelhantes nas 

duas safras para as populações originadas de BRSMG Madrepérola (Tabelas 14 e 15), 

assim, maiores ganhos são evidenciados pela Tabela 16. 
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Tabela 16. Média das dez famílias mais claras (10+), herdabilidade no sentido amplo (h
2
) e ganho esperado com a seleção (GS) das famílias 

nas populações avaliadas em Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 (STO) e Ponta Grossa/águas/2010-F4 (PGA) aos 155 dias 

de armazenamento. 

Populações STO PGA 

 Média 

geral 

h
2
 Média 

(+10) 

GS (%) Média 

geral 

h
2
 Média 

(+10) 

GS (%) 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada 2,84 0,75 2,00 -22,29 3,42 0,90 2,00 -37,37 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 2,96 0,77 2,00 -25,12 3,62 0,92 2,00 -41,17 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 3,00 0,74 2,00 -24,65 3,35 0,92 2,00 -37,07 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 3,19 0,79 2,00 -29,55 3,28 0,93 2,00 -36,29 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 3,23 0,81 2,00 -31,01 3,24 0,94 2,00 -35,97 

BRSMG Madrepérola/Pérola 3,37 0,82 2,00 -33,34 3,83 0,92 2,00 -43,96 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa 3,62 0,79 2,00 -35,35 3,46 0,95 2,00 -40,09 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável 3,72 0,77 2,00 -35,59 3,62 0,94 2,00 -42,07 

BRSMG Madrepérola/BRS Pontal 3,74 0,78 2,00 -36,28 3,77 0,93 2,00 -43,66 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso 3,75 0,77 2,00 -35,91 3,86 0,93 2,00 -44,81 

BRS Requinte/BRS Estilo  3,74 0,50 2,80 -12,69 4,67  
 

0,63 2,80 -25,23 

BRS Requinte/IAC Alvorada 3,99 0,37 3,00 -9,11 4,82 0,04 3,90 -0,76 

BRS Requinte/CNFC 10429 3,99 0,47 2,90 -12,99 4,46 0,72 2,80 -26,80 

BRS Requinte/IPR Saracura 3,99 0,44 2,70 14,28 3,77 0,75 2,90 -17,31 

BRS Requinte/IPR Siriri 3,95 0,53 2,30 -22,20 4,27 0,69 3,00 -20,52 

BRS Requinte/Pérola 4,11 0,52 2,50 -20,38 4,82 0 4,00 0 

BRS Requinte/BRS Notável 4,25 0,22 2,70 -7,93 4,85 0,09 3,40 -2,69 

BRS Requinte/BRSMG Majestoso 4,31 0,07 3,00 -2,17 4,77 0,36 4,00 -5,81 

BRS Requinte/BRS Pontal  4,39 -0,27 2,60 9,14 4,73 0,24 2,90 -9,29 

BRS Requinte/BRS 9435 Cometa 4,54 0,03 3,00 -1,00 4,37 0,71 3,00 -22,26 

 
5
6
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As estimativas de ganhos com a seleção para as populações oriundas de 

BRSMG Madrepérola foram semelhantes, indicando que a seleção nestas deve ser 

eficiente. As populações que apresentaram os maiores ganhos com a seleção, nos dois 

ambientes avaliados foram BRSMG Madrepérola x BRSMG Majestoso (-35,91 e -44,81); 

BRSMG Madrepérola x Pérola (-33,34 e -43,96); BRSMG Madrepérola x BRS Pontal (-

36,28 e -43,66); BRSMG Madrepérola x BRS Notável (-35,59 e -42,07) e BRSMG 

Madrepérola x BRS 9435 Cometa (-35,35 e -40,09). 

Com relação às populações originadas de BRS Requinte, é conveniente 

mencionar que, apesar de algumas populações apresentarem bons ganhos com a seleção, os 

valores médios para as dez melhores famílias selecionadas sempre foi inferior quando 

comparado com a média das famílias das populações originadas de BRSMG Madrepérola 

(Tabela 16). Isso indica que as famílias selecionadas dessas populações não devem 

apresentar desempenho comparável às demais populações. 

Com base nestes resultados, observa-se que a cultivar BRSMG Madrepérola 

esteve envolvida nos cruzamentos que originaram as populações mais promissoras para o 

caráter em questão. Portanto, estas estimativas de variância genética associada à média do 

caráter auxiliam o melhorista na escolha das populações mais promissoras, em gerações 

precoces, aumentando a eficiência do programa, uma vez que os esforços serão 

concentrados na avaliação de maior número de famílias por população. 

Nesse sentido, as populações segregantes que associaram baixa média para o 

escurecimento e altos ganhos com a seleção foram BRSMG Madrepérola x CNFC 10429 e 

BRSMG Madrepérola x IPR Siriri, sendo, assim, as mais indicadas para a extração de 

linhagens com escurecimento lento dos grãos. Vale ressaltar que as populações BRSMG 

Madrepérola x IAC Alvorada; BRSMG Madrepérola x BRS Estilo e BRSMG Madrepérola 

x IPR Saracura também são indicadas, entretanto sofrem maiores influências da interação 

G x A.  

 

4.1.2  Controle genético do escurecimento dos grãos 

 

O principal fator que limita a comercialização de grãos de feijoeiro-comum por 

período superior a seis meses, é o escurecimento dos grãos. Sendo assim, a elucidação do 

controle genético para este caráter é a premissa básica para o desenvolvimento de um 
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programa de melhoramento que almeje a obtenção de cultivares com menor suscetibilidade 

ao escurecimento durante o período de armazenamento. 

Trabalhos recentes têm demonstrado o controle genético do escurecimento dos 

grãos. Todavia esses resultados não são conclusivos. Junk-Knievel et al. (2008) e Silva et 

al. (2008) sugerem um modelo baseado em apenas um gene, entretanto Elsadr et al. (2011) 

demonstram um modelo de dois genes para esse caráter. Desse modo, o presente trabalho 

também buscou verificar o controle genético para esse caráter nas populações avaliadas. 

De acordo com os resultados obtidos para o escurecimento dos grãos, a cultivar 

BRS Requinte apresentou escurecimento normal dos grãos (Tabelas 9 e 10), fato este que 

justifica a utilização apenas das populações originadas de BRSMG Madrepérola para o 

estudo desse caráter. 

A existência de variabilidade genética entre os genótipos para o escurecimento 

dos grãos, mostrada na ANOVA (Tabelas 6 e 7), é corroborada pela distribuição de 

frequência das notas atribuídas a essa característica (Figuras 5 e 6), nos dois experimentos 

(Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 e Ponta Grossa/águas/2010-F4). 

Observa-se variação das distribuições de frequência com o decorrer do período 

de armazenamento, aumentando, assim o número de famílias com grãos escuros. 

Entretanto, mesmo após todo o período de armazenamento, existem famílias que 

apresentaram grãos com o fundo bem claro, o que demonstra a possibilidade de obtenção 

de genótipos com coloração clara dos grãos após o período de armazenamento (Figuras 5 e 

6). 

Nota-se que a distribuição de notas não teve um ajuste normal, talvez em 

decorrência da avaliação em escalas de notas e do efeito ambiental sobre esse caráter. 

Entretanto, há indícios que, assim como nos resultados oriundos dos quadrados médios da 

análise dialélica, a variância genética predominante no controle do escurecimento é aditiva 

(Ramalho et al., 2008). Resultado similar foi obtido por Silva (2007), que verificaram a 

predominância genética aditiva no controle genético do escurecimento dos grãos. Junk-

Knievel et al. (2008), avaliando o escurecimento pelo uso de um colorímetro, observaram 

que as populações segregantes seguiram uma distribuição de frequência normal dentro de 

duas classes fenotípicas distintas (escurecimento normal dos grãos e escurecimento lento). 

Isto poderia ser explicado por diferentes taxas de maturidade dos grãos, resultando em 

variabilidade no grau de escurecimento antes da colheita, ou por influência quantitativa ou 

ambiental sobre os resultados.  
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Figura 5. Distribuição de frequência para as notas de escurecimento dos grãos na F3, aos 

23 dias (A), 71 dias (B), 106 dias (C) e 155 dias (D) de armazenamento. Santo 

Antônio de Goiás/inverno/2010-F3. 
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Figura 6. Distribuição de frequência para as notas de escurecimento dos grãos na F4, aos 

71 dias (E), 106 dias (F) e 155 dias (G) de armazenamento. Ponta 

Grossa/águas/2010-F4. 

 

A existência da variabilidade genética entre as famílias para o escurecimento 

dos grãos também é comprovada pelas estimativas de herdabilidade (h
2
) (Tabelas 14 e 15). 

Nesse sentido, vislumbra-se que a seleção para este caráter é facilitada, haja vista que, a 

seleção de indivíduos superiores produzirá uma descendência também superior. 

Os testes de segregação para o escurecimento dos grãos nas duas gerações são 

apresentados na Tabela 17. De acordo com as estimativas de χ
2
 para segregação 

monogênica na geração F3 (Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3) os desvios foram 

não significativos (p<0,05) em quatro populações entre as dez avaliadas, sendo estas 

BRSMG Madrepérola x BRS Estilo; BRSMG Madrepérola x BRS 9435 Cometa; BRSMG 
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x BRSMG Majestoso. Nessas populações as frequências observadas se ajustam às 

frequências esperadas de 5 grãos escuros: 3 grãos claro, indicando que esse caráter possui 

controle monogênico, com dominância do alelo que confere o escurecimento normal dos 

grãos (Tabela 17). Na geração F4 (Ponta Grossa/águas/2010-F4), quatro populações 

indicam esse mesmo controle, BRSMG Madrepérola x Pérola; BRSMG Madrepérola x 

BRS Estilo; BRSMG Madrepérola x BRS Notável e BRSMG Madrepérola x BRS Pontal 

(Tabela 17). 

Resultados que corroboram foram obtidos por Junk-Knievel et al. (2008) que 

avaliaram uma série de populações de Pinto beans, verificando que o padrão de segregação 

segue o de herança simples controlado, por um único gene. Silva et al. (2008) avaliando 

apenas uma população de feijão carioca (BRSMG Madrepérola x BRSMG Majestoso), 

obtiveram resultado similar. 
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Tabela 17. Tipos de segregação para o escurecimento dos grãos e teste Qüi-Quadrado (χ
2
), frequências esperadas para grãos claros (G.C) e 

grãos escuros (G.E) nas populações avaliadas em Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 (STO) e Ponta Grossa/águas/2010-F4 

(PGA)). Foram consideradas com o escurecimento lento, as famílias que receberam notas 2 e 3, aos 155 dias de armazenamento. 

Populações Tipos de 

Segregação  

STO PGA 

 - F.E χ
2
 P (%) F.E χ

2
 P (%) 

 -  G.C G.E - - G.C G.E - - 

BRSMG Madrepérola/Pérola Monogênica  33,75 56,25 8,32 0,39 52,06 66,94 2,80 9,40 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo Monogênica  43,50 72,50 72,84 0,00 52,31 66,69 0,66 63,39 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa Monogênica  45,00 75,00 1,74 18,68 47,69 61,31 6,61 1,02 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 Monogênica  42,00 70,00 49,37 0,00 31,50 40,50 5,09 2,40 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável  Monogênica  45,00 75,00 0,57 45,07 35,00 45,00 0,81 36,73 

BRSMG Madrepérola/BRS Pontal Monogênica 38,25 63,75 1,11 16,74 49,43 63,56 0,21 64,39 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso Monogênica 44,62 74,37 0,20 65,29 52,50 67,50 4,48 3,43 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada Monogênica  44,25 73,75 79,02 0,00 35,00 45,00 29,26 0,00 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura Monogênica  33,37 55,62 29,07 0,00 49,43 63,56 5,67 1,72 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri Monogênica  39,75 66,25 29,61 0,00 52,50 67,50 5,29 2,14 

BRSMG Madrepérola/Pérola Epistasia recessiva 54,84 35,16 2,87 9,01 81,34 37,65 57,13 0,00 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo Epistasia recessiva 70,68 45,31 10,85 0,10 78,61 36,38 42,75 0,00 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa Epistasia recessiva 73,12 46,87 15,62 0,08 74,51 34,48 7,74 0,54 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 Epistasia recessiva 68,25 43,75 5,18 2,29 49,22 22,78 4,34 3,73 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável  Epistasia recessiva 73,12 46,87 20,38 0,00 54,68 25,31 14,22 0,01 

BRSMG Madrepérola/ BRS Pontal Epistasia recessiva 62,16 39,84 12,12 0,05 77,24 35,75 37,43 0,00 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso Epistasia recessiva 72,51 46,48 22,98 0,00 82,03 37,96 64,86 0,00 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada Epistasia recessiva 71,91 46,09 12,98 0,31 54,68 25,31 1,07 29,89 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura Epistasia recessiva 54,23 34,76 0,67 41,34 77,25 35,75 9,51 0,20 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri Epistasia recessiva 63,37 40,62 0,28 59,78 82,03 37,96 11,17 0,08 

 
6
2
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Duas populações obtiveram resultados coincidentes nos dois locais, 

reafirmando o controle monogênico, sendo estas BRSMG Madrepérola x BRS Pontal e 

BRSMG Notável. As diferenças evidenciadas nestes resultados, provavelmente, devem-se 

ao comportamento diferenciado dos genótipos de acordo com o ambiente, assim como 

elucidado na análise conjunta para escurecimento dos grãos (Tabela 8). 

Um fato que merece ser destacado é sobre o comportamento da população 

BRSMG Madrepérola x BRSMG Majestoso. Observa-se que houve ajuste à herança 

monogênica somente no ambiente Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3. Silva et al. 

(2008), em Lavras, MG, verificaram o controle monogênico nas gerações F2 e F2:3, 

originadas por esses mesmos genitores. 

De acordo com o observado, nem todas as populações se adequaram ao 

controle monogênico para o caráter escurecimento dos grãos. Sendo assim, baseado no 

estudo recente de Elsadr et al. (2011), que indica que dois genes não ligados são 

responsáveis pelo controle do escurecimento dos grãos de feijão, foram testados outros 

modelos de segregação que explicassem as frequências observadas. 

Quando se avaliou o modelo de dois genes independentes com epistasia dupla, 

as estimativas de χ
2 

foram não significativas (p<0,05) em três populações em Santo 

Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 (BRSMG Madrepérola x Pérola; BRSMG Madrepérola 

x IPR Saracura e BRSMG Madrepérola x IPR Siriri) e em uma população em Ponta 

Grossa/águas/2010-F4 (BRSMG Madrepérola x IAC Alvorada) (Tabela 17), indicando que 

a epistasia recessiva dupla explica os resultados obtidos nessas populações, assim com 

relatado por Elsadr et al. (2011). Para os demais modelos de epistasia utilizados (genes 

duplo-dominantes; interação dominante e recessiva) não foi detectada significância em 

nenhuma população, nos dois ambientes avaliados. 

Outro ponto importante refere-se ao comportamento inconsistente da 

população BRSMG Madrepérola x Pérola, uma vez que quando avaliada em Santo 

Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 o tipo de segregação indica um modelo de dois genes 

com epistasia recessiva dupla, entretanto quando avaliada em Ponta Grossa/águas/2010-F4, 

os dados sugerem o modelo de apenas um gene com dominância (Tabela 17). Estes 

resultados evidenciam que o ambiente, assim como a interação genótipo x ambiente 

(Tabela 8) alterou fortemente a classificação dos indivíduos para o escurecimento dos 

grãos, o que sugeriu modelos distintos para o controle genético em decorrência da 

fenotipagem. 
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Com relação ao modelo de dois genes independentes com epistasia dupla, os 

resultados mostram que as epistasias foram específicas a cada ambiente e com os 

resultados não coincidentes em nenhuma população.  

Estes dados reafirmam a importância da interação genótipos x ambientes e a 

influência das condições ambientais sobre a detecção dos fenótipos para o caráter de 

escurecimento dos grãos. Outros autores evidenciam as respostas diferenciadas dos 

genótipos em decorrência aos ambientes avaliados (Rios et al., 2003; Junk-Knievel et al., 

2007), sendo portanto, um fator discriminante e que deve ser levado em consideração para 

estudo do controle genético desse caráter.  

Uma alternativa para a melhoria da fenotipagem seria a utilização do protocolo 

de luz ultra-violeta (UVC), para a identificação do escurecimento dos grãos, desenvolvido 

por Junk-Knievel et al. (2007). Esses autores verificaram que este protocolo poderia ser 

utilizado para distinguir os fenótipos de escurecimento, independentemente do ambiente 

em que foram cultivados os genótipos. A utilização deste método pode ser útil para 

minimizar os efeitos ambientais para este caráter, principalmente quando se leva em 

consideração as diferentes condições de temperatura e umidade durante os períodos de 

armazenamento, evitando-se, assim, o confundimento entre o escurecimento do grãos e os 

efeitos do armazenamento. 

Diante do exposto, há indícios de que o escurecimento dos grãos seja de 

controle oligogênico, ou seja, controlado por poucos genes, uma vez que em mais da 

metade das combinações de populações/ambientes foi detectado controle genético por um 

ou dois genes. 

Entretanto, a definição mais precisa do controle genético do escurecimento dos 

grãos ainda não é conclusiva. A partir desses resultados, observa-se a necessidade de 

estudo e avaliação em diferentes populações, para a definição de controle genético desse 

caráter, já que em muitos casos essas populações não mantêm o mesmo padrão de 

segregação. Além disso, também ficou clara a necessidade da avaliação dessas populações 

em ambientes distintos, devido à interação entre genótipos x ambientes para o 

escurecimento de grãos, como já discutido anteriormente (Tabela 8). Esse fato é muito 

importante, pois são raros os trabalhos que utilizam várias populações, e em ambientes 

distintos para o estudo do controle genético de caracteres associados ao feijoeiro-comum. 

Para o estudo de controle genético de outros caracteres em feijoeiro-comum, 

também têm sido relatada a influência ambiental. Aguiar et al. (2000) avaliaram  plantas 
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individuais e famílias resultantes do cruzamento de duas cultivares contrastantes para o 

caráter stay green, ou seja, senescência tardia do caule e das folhas em relação às vagens 

do feijoeiro-comum. Constataram que o controle desse caráter deve ser oligogênico, sendo 

verificada a influência do ambiente na expressão desse caráter.  

A importância da interação para esse tipo de estudo também foi demonstrada 

por Cunha (2005), que avaliando o caráter de porte de plantas de feijoeiro-comum, 

verificou a presença de interação significativa para os tratamentos x gerações/safras e 

famílias x gerações/safras. Esse resultado indica que para esse caráter o comportamento 

das famílias não foi coincidente nas gerações/safras. Resultado semelhante foi observado 

por Collicchio et al. (1997). Sendo assim, estudos do controle genético de um caráter, 

baseados na avaliação de apenas um ambiente, mesmo para os caracteres onde espera-se 

pouca influência  ambiental, podem não ser conclusivos, devido a presença de interação G 

x A.  

Corroborando com estes dados, Cargnelutti Filho et al. (2006) avaliando 

diversos caracteres relativos à produtividade, fenologia e morfologia na cultura do 

feijoeiro-comum, verificaram a presença de interação significativa genótipo x ambiente 

para  estes caracteres. Observaram também que os caracteres de produção e morfológicos 

apresentaram maior efeito ambiental sobre as cultivares, quando comparados aos demais 

caracteres relativos à fenologia (número de dias para o florescimento e ciclo) e à 

morfologia (coloração dos grãos), caracteres frequentemente relatados na literatura com 

herança oligogênica. Assim, os autores demonstraram que, para esses últimos caracteres, 

há maior variabilidade genética em relação à ambiental, indicando a necessidade de menor 

número de experimentos para a seleção de cultivares superiores, em relação aos caracteres 

com maior variabilidade ambiental.  

 

4.1.3 Análise do dialelo parcial 

 

No trabalho desenvolvido por Ramalho et al. (1988) com dialelo parciais, para 

produtividade de grãos de feijoeiro-comum, foram avaliadas as gerações F2 a F4 em três 

locais distintos. Os resultados sugerem que as populações segregantes devem ser avaliadas 

em diferentes ambientes, e que as diferenças de gerações não interferem nas estimativas da 

capacidade gerais de combinação, indicando que essas avaliações podem se realizadas em 
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qualquer geração. Sendo assim, esse resultado fundamentará as análises dialélicas parciais 

que foram realizadas neste trabalho. 

Na Tabela 18 encontram-se as estimativas dos componentes quadráticos 

relativos os efeitos de capacidade geral de combinação e capacidade específica de 

combinação para escurecimento dos grãos, obtidos nos quatro períodos de armazenamento, 

para o experimento Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3.  

Os resultados da análise dialélica detectam diferenças significativas (p<0,01) 

para os tratamentos em todas as épocas de avaliação do escurecimento. O mesmo ocorreu 

com a capacidade geral de combinação (CGC) para os genótipos que apresentam 

escurecimento lento dos grãos (grupo I) e para os genótipos que apresentam escurecimento 

normal dos grãos (grupo II). Não foi observada diferença significativa para a capacidade 

específica de combinação (CEC). Esses resultados evidenciam a predominância da 

variância genética aditiva entre as constituições genéticas avaliadas (Cruz & Regazzi, 

2001). 

 

Tabela 18. Resumo da análise de variância do dialelo parcial e estimativas dos 

componentes quadráticos relativos os efeitos de capacidade geral de 

combinação e capacidade específica de combinação para escurecimento do 

grão, conforme Geraldi & Miranda (1988). Santo Antônio de 

Goiás/inverno/2010-F3. 

 

A análise dialélica correspondente ao experimento de Ponta 

Grossa/águas/2010-F4, avaliado quanto ao escurecimento dos grãos em três épocas de 

armazenamento, é apresentada na Tabela 19. Foram detectadas diferenças significativas 

(p<0,01) entre os efeitos de tratamentos para todas as épocas de avaliação do 

escurecimento. Nos desdobramentos dos efeitos dos tratamentos em CGC dos grupos I e II, 

foram detectadas diferenças significativas (p<0,01) entre os genitores dos dois grupos, o 

que indica haver pelo menos um dos genitores com gi diferente dos demais. 

Fonte de 

variação 

GL Quadrado médio 

  

  23 

dias 

P-

valor 

71 

dias 

P-

valor 

106 

dias 

P-

valor 

155 

dias 

P-

valor 

Tratamentos 31 0,063 0,001 0,473 0,000 1,131 0,000 1,138 0,000 

Grupos 1 0,185 0,003 1,629 0,000 6,934 0,000 6,847 0,000 

CGC grupo I 1 0,481 0,000 3,617 0,000 10,97 0,000 15,90 0,000 

CGC grupo II 9 0,010 0,000 0,803 0,000 1,644 0,000 1,170 0,000 

CEC I x II 20 0,020 100,0 0,109 0,380 0,118 100,0 0,010 0,251 

Resíduo 62 0,02 - 0,10 - 0,13 - 0,08 - 
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Tabela 19. Resumo da análise de variância do dialelo parcial e estimativas dos 

componentes quadráticos relativos os efeitos de capacidade geral de 

combinação e capacidade específica de combinação para escurecimento do 

grão, conforme Geraldi & Miranda (1988). Ponta Grossa/águas/2010-F4. 

 

Para a capacidade específica de combinação (CEC) não houve diferenças 

significativas para o caráter avaliado. Assim, pode-se inferir que as diferenças entre as 

médias dos cruzamentos são devidas a genes predominantemente aditivos, sendo assim, 

esses genes podem ser transmitidos e se expressarem em seus descendentes, independente 

da combinação ou interação gênica. 

 A escolha de genitores para a formação de populações segregantes condiciona 

a obtenção de êxito de um programa de melhoramento genético, sendo que a capacidade 

combinatória dos genitores, com a presença de genes complementares, é a responsável por 

esse sucesso. Segundo Miranda et al. (1988) genitores que apresentam elevadas CGC 

devem ser preferidos para constituírem os blocos de cruzamentos, favorecendo a seleção 

de  linhagens homozigotas em espécies autógamas. 

Conforme Cruz & Regazzi (2001), estimativas baixas de gi indicam que a CGC 

do genitor i com base em seus cruzamentos não difere da média geral do dialelo. Por outro 

lado, valores elevados de gi, positivos ou negativos, revelam que o genitor i é superior ou 

inferior, respectivamente, aos demais genitores. Esses valores correspondem à frequência 

de alelos aditivos dos genitores, favoráveis ou desfavoráveis para o escurecimento de 

grãos. Para Cruz & Vencovsky (1989), apresentará maior gi o genitor que possuir maiores 

frequências de alelos favoráveis para um determinado caráter.  

Nesse sentido, para o escurecimento lento dos grãos, os genitores que 

apresentarem estimativas altas e negativas de CGC, serão os mais favoráveis para uso em 

programas de melhoramento genético cujo objetivo seja a seleção de novas linhagens puras 

com o caráter em questão. Neste trabalho, essas estimativas devem ser negativas devido ao 

Fonte de 

variação 

GL Quadrado médio 

  71  

dias 

P- 

valor 

106 

dias 

P- 

valor 

155 

dias 

P-valor 

Tratamentos 31 0,669 0,000 1,083 0,000 1,440 0,000 

Grupos 1 4,800 0,000 9,696 0,000 11,634 0,000 

CGC grupo I 1 6,468 0,000 10,206 0,000 22,527 0,000 

CGC grupo II 9 0,883 0,000 1,037 0,000 1,017 0,000 

CEC I x II 20 0,076 100,0 0,217 0,097 0,067 100,0 

Resíduo 62 0,10 - 0,14 - 0,10 - 
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interesse na redução do efeito deste caráter e uma vez que, a escala de notas proposta por 

Silva et al. (2008), preconiza que as menores notas são associadas aos genótipos de 

escurecimento lento.  

De acordo com Ramalho et al. (1993), quando se considera que o efeito de 

tratamentos é fixo, como neste caso, as estimativas de interesse para o melhorista são os 

componentes genéticos e ambiental que compõem a média da tabela dialélica. As 

estimativas de componentes de médias permitem identificar as linhagens ou populações 

mais promissoras para serem usadas como genitores em programas de melhoramento. Os 

resultados das estimativas de CGC relativas ao escurecimento dos grãos de cada genitor, 

durante o período de armazenamento, e os erros associados são apresentados nas Tabelas 

20 e 21, respectivamente aos experimentos de Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 e 

Ponta Grossa/águas/2010-F4.  

De modo geral, apesar das condições ambientais serem distintas nos dois 

ambientes de avaliação, observa-se que as estimativas para gi foram aumentando com o 

decorrer do período de armazenamento, mas as melhores linhagens mantiveram-se. Esse 

fato, também pode ser reforçado pelas altas estimativas de correlação do escurecimento 

dos grãos durante o período de armazenamento (Tabelas 12 e 13). 

Observa-se que as populações formadas pelos cruzamentos entre os genitores 

com estimativas de CGC altas e negativas, dos dois grupos, estiveram agrupadas no grupo 

de médias com menor escurecimento dos grãos. 

Para o escurecimento de grão, avaliado em Santo Antônio de 

Goiás/inverno/2010-F3, foi possível constatar que os efeitos da CGC dos genitores, em 

ambos os grupos, tiveram comportamento distintos para o caráter avaliado (Tabela 20).  

No grupo I, o genitor que apresentou efeito negativo para a CGC foi BRSMG 

Madrepérola, apresentando estimativa de -0,43. Este mesmo genitor apresentou nota média 

de escurecimento igual a 2,19 aos 155 dias de armazenamento, diferindo 

significativamente (p<0,10) dos demais genótipos (Tabela 9). Vale ressaltar que esse 

resultado é concordante com os desempenhos médios das populações originárias deste 

genótipo, o que permite a indicação deste material para cruzamentos com o objetivo de 

agregar o escurecimento lento dos grãos. Em contrapartida, mesmo pertencente ao grupo 

que apresenta escurecimento lento dos grãos, o genitor BRS Requinte (escurecimento de 

4,36, aos 155 dias) foi desfavorável ao caráter, e com estimativa de gi: 0,43 contribuiu para 

aumentar a nota média nos cruzamentos em que participou.  
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No grupo II os genitores que contribuíram com o escurecimento lento dos 

grãos foram IAC Alvorada (gi: -0,37); CNFC 10429 (gi: -0,25); BRS Estilo (gi: -0,22) e 

IPR Siriri (gi: -0,19) (Tabela 20). Estes genótipos apresentaram médias de escurecimento, 

aos 155 dias de armazenamento, de 3,42; 3,71; 3,95 e 3,78; respectivamente (Tabela 9). Já 

os genitores BRS Notável (gi= 0,33); BRS 9435 Cometa (gi= 0,31) e BRSMG Majestoso 

(gi= 0,28) contribuíram para o escurecimento dos grãos. Reforçando essas estimativas, estes 

genótipos alcançaram as maiores médias de escurecimento (4,92; 4,98 e 4,88, 

respectivamente), indicando assim, sua inferioridade em relação aos demais genótipos e 

sugerindo que a utilização destes em cruzamentos provavelmente não resultará em 

progênies superiores com escurecimento lento dos grãos. Os demais genitores 

apresentaram estimativas de gi que não diferem de zero. 

 

Tabela 20. Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (gi) relativas ao 

escurecimento dos grãos em quatro épocas de avaliação durante o período de 

armazenamento, avaliado no experimento de Santo Antônio de 

Goiás/inverno/2010-F3. 

Genitores CGC  
 23 dias 71dias 106 dias 155 dias 

GRUPO I     

BRS Requinte 0,076 0,207 0,361 0,435 

BRSMG Madrepérola -0,076 -0,207 -0,361 -0,435 

   (gi) 0,013 0,028 0,030 0,024 

GRUPO II     

BRS 9435 Cometa 0,086 0,293 0,440 0,309 

BRS Estilo -0,277 -0,190 -0,230 -0,217 

BRSMG Majestoso 0,047 0,146 0,150 0,283 

BRS Pontal -0,039 -0,010 -0,060 0,074 

CNFC 10429 0,012 -0,174 -0,197 -0,249 

BRS Notável 0,061 0,223 0,495 0,331 

IAC Alvorada -0,126 -0,290 -0,342 -0,372 

IPR Saracura -0,427 0,103 0,036 -0,047 

IPR Siriri -0,073 -0,247 -0,375 -0,194 

Pérola 0,102 0,148 0,085 0,083 

   (gj) 0,059 0,125 0,137 0,112 
   (gi): estimativa do erro associado ao grupo I;    (gj): estimativa do erro associado ao grupo II. 

 

As populações com menores médias de escurecimento dos grãos e originadas 

de genitores com CGC alta e negativa foram oriundas dos cruzamentos entre BRSMG 

Madrepérola, do grupo I, com IAC Alvorada (2,84), BRS Estilo (2,96), CNFC 10429 
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(3,00) e IPR Siriri (3,23) (Tabela 9) sendo, portanto, promissoras para obtenção de 

linhagens com o escurecimento lento dos grãos. 

No experimento de Ponta Grossa/águas/2010-F4, a maioria dos genitores 

apresentou valores positivos de gi para o escurecimento de grãos (Tabela 21). No grupo I, o 

genitor que conseguiu provocar desvios negativos em relação à média foi também o 

BRSMG Madrepérola, que obteve estimativas de CGC de -0,52, aos 155 dias de 

armazenamento. Estes dados foram reafirmados pela média de escurecimento igual a 2,22, 

diferindo significativamente (p<0,10) dos demais genótipos (Tabela 10), e apresentando 

comportamento para o escurecimento com pequena variação no decorrer do 

armazenamento. O comportamento de BRS Requinte foi similar ao do experimento 

anterior, obtendo valores positivos para a CGC (gi: 0,52) e apresentando média de 

escurecimento de 4,43 (Tabela 10). 

 

Tabela 21. Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (gi) relativas ao 

escurecimento dos grãos em três épocas de avaliação, no período de 

armazenamento avaliado em Ponta Grossa/águas/ 2010-F4 

Genitores CGC 
 71dias 106 dias 155 dias 
GRUPO I 

BRS Requinte 0,277 0,349 0,518 

BRSMG Madrepérola -0,277 -0,349 -0,518 

   (gi) 0,027 0,032 0,027 

GRUPO II 

BRS 9435 Cometa -0,001 0,014 0,023 

BRS Estilo -0,031 0,014 0,133 

BRSMG Majestoso 0,102 0,166 0,173 

BRS Pontal 0,222 0,237 0,171 

CNFC 10429 -0,492 -0,239 -0,122 

BRS Notável 0,294 0,249 0,159 

IAC Alvorada -0,144 0,022 0,098 

IPR Saracura -0,277 -0,381 -0,467 

IPR Siriri -0,364 -0,329 -0,357 

Pérola 0,247 0,247 0,189 

   (gj) 0,124 0,145 0,121 
   (gi): estimativa do erro associado ao grupo I;    (gj): estimativa do erro associado ao grupo II. 

 

No grupo II os genitores que contribuíram para o escurecimento lento dos 

grãos foram IPR Saracura (gi: -0,47), IPR Siriri (gi: -0,36) e CNFC 10429 (gi: -0,12). As 

médias de escurecimento destes genitores foram 3,76; 3,86, e 4,42, respectivamente 

(Tabela 9). Os genitores Pérola (gi: 0,19), BRS Pontal (gi: 0,17), BRSMG Majestoso (gi: 
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0,17), BRS Notável (gi: 0,16) e BRS Estilo (gi: 0,13) apresentaram desvios positivos em 

relação à média, propiciando o aumento do escurecimento. Os demais genitores 

apresentaram estimativas de CGC próximas de zero, indicando, segundo Griffing (1956), 

que os genitores não diferem da média geral dos cruzamentos. 

As menores médias apresentadas nas populações foram oriundas dos 

cruzamentos realizados com BRSMG Madrepérola, do grupo I, e os demais genitores do 

grupo II, como IPR Siriri (3,24), IPR Saracura (3,28), CNFC 10429 (3,35), IAC Alvorada 

(3,42), BRS Cometa 9435 (3,46), não diferindo entre si (p<0,10) (Tabela 10). Isso indica a 

superioridade do genitor BRSMG Madrepérola em proporcionar ganhos significativos para 

a redução do escurecimento dos grãos. Nesse sentido, as melhores populações que 

acumulam características favoráveis, como genitores com alta e negativa gi, além de baixas 

médias são BRSMG Madrepérola x IPR Siriri; BRSMG Madrepérola x IPR Saracura e 

BRSMG Madrepérola x CNFC 10429, em Ponta Grossa/águas/2010-F4. 

Comparando os resultados dos dois experimentos, observa-se que houve 

comportamento diferenciado de alguns genótipos de acordo com o ambiente. A cultivar 

IAC Alvorada obteve baixas médias de escurecimento (3,42) (Tabela 9) quando cultivada 

em Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 e gi= -0,37 (Tabela 20). Entretanto, quando 

cultivada em Ponta Grossa/águas/2010-F4, as médias estiveram entre as piores notas (4,86) 

(Tabela 10), resultando em acentuado escurecimento dos grãos, com gi= 0,10 (Tabela 21). 

Comportamento inverso a este foi obtido pela cultivar IPR Saracura, que em Santo Antônio 

de Goiás/inverno/2010-F3 apresentou gi= -0,05 (n.s) (Tabela 20) e média de escurecimento 

dos grãos igual a 4,22 (Tabela 9), entretanto, em Ponta Grossa/águas/2010-F4 apresentou 

gi= -0,47 (Tabela 21) e média de escurecimento 3,76 (Tabela 10), evidenciando, assim, a 

interação G x A. 

Alguns dos genitores envolvidos neste dialelo podem ser explorados em 

programas de melhoramento com a finalidade de obtenção de novas cultivares com 

escurecimento lento dos grãos. Os genótipos que tiveram as maiores contribuições para 

retardar o escurecimento dos grãos em ambos os ambientes foram BRSMG Madrepérola, 

CNFC 10429 e IPR Siriri. As populações originadas desses cruzamentos apresentaram 

altas estimativas de variância genética e herdabilidade como demonstrado anteriormente 

(Tabelas 14 e 15), evidenciando a possibilidade de bons ganhos com a seleção. Assim, 

essas populações são as mais promissoras para serem exploradas para obtenção de novas 

linhagens. 
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Os estudos com escurecimento lento e a obtenção de linhagens com esta 

característica estão iniciando, sendo que os trabalhos que exploram as estimativas de 

parâmetros são raros. Apesar disso pode-se constatar que existe variabilidade para este 

caráter em genitores bem adaptados e se bem conduzido é possível a obtenção de ganhos 

genéticos nos programas de melhoramento de feijoeiro-comum no Brasil. 

 

4.2 TEMPO DE COCÇÃO APÓS ARMAZENAMENTO 

 

Os resumos das análises de variância individuais para tempo de cocção de 

grãos após 190 dias de armazenamento, avaliado em Santo Antônio de 

Goiás/inverno/2010-F3 e em Ponta Grossa/inverno/2010-F4, são apresentados na Tabela 

22.  

 

Tabela 22. Resumo da análise de variância individual para tempo de cocção após 

armazenamento de genótipos com sementes colhidas em dois ambientes, 

Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 (STO) e Ponta Grossa/águas/2010-

F4 (PGA), armazenadas por 190 dias.  

Médias seguidas de mesma letra na linha, não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o teste de 

Scott-Knott, ao nível de 10% de probabilidade.  

 

Estão disponíveis na literatura trabalhos envolvendo avaliação do tempo de 

cocção de linhagens ou famílias (Elia et al., 1997; Costa et al., 2001; Baldoni & Santos, 

2005, Bordin et al., 2010; Perina et al., 2010). A precisão experimental, medida pelo 

coeficiente de variação (CV) foi de magnitude intermediária para os dois locais e 

semelhante ao observado por Costa et al. (2001) e Oliveira (2010), que avaliaram o tempo 

médio de cocção de genótipos em função do tempo de armazenamento. Vale ressaltar que 

precisão experimental similar a obtida, também foi encontrada por Baldoni & Santos 

Fonte de variação GL Quadrado médio 

  STO P-valor PGA P-valor 

Blocos  2 49.595 - 41.895 - 

Tratamentos (T) 31 26.973 0,130 295.684 0,000 

  Populações (P) 19 19.206 0,168 283.298 0,000 

  Genitores (G) 11 42.716 0,002 335.463 0,000 

  P/G 1 1.768 0,722 93.422 0,178 

Resíduo 62 13.861 - 50.454 - 

Média  - 31,75 a - 67,24 b - 

CV(%) - 11,73 - 10,56 - 

AS - 0,52 - 0,91 - 
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(2005) na avaliação do tempo de cocção de famílias, com sementes armazenadas por oito 

meses.  

Com relação aos limites de classes da acurácia seletiva (AS) (Cargnelutti Filho 

& Storck, 2009), o experimento de Ponta Grossa/águas/2010-F4 apresentou precisão muito 

alta (AS > 0,90) e o de Santo Antônio/inverno/2010-F3 apresentou precisão moderada 

(0,50 ≤ AS < 0,70) (Tabela 22). Esses resultados revelam que a precisão experimental foi 

adequada para o tempo de cocção nos dois experimentos. 

A análise de variância não evidenciou diferença significativa entre os 

tratamentos para o experimento de Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3. Entretanto, na 

decomposição dos tratamentos foram detectadas diferenças significativas (p<0,01) somente 

entre os genitores utilizados. No experimento de Ponta Grossa/águas/2010-F4 foram 

detectadas diferenças significativas (p<0,01) entre os tratamentos, genitores e populações, 

indicando a presença de variabilidade genética. 

Esses resultados são discordantes dos obtidos por Canniatti-Brazaca et al. 

(1998) e Bertoldo et al. (2009), que indicam que após o armazenamento não foram 

detectadas diferenças entre as cultivares para o tempo de cocção, tendo, as cultivares 

testadas acréscimos no tempo de cocção de modo similar.  

Morais et al. (2010) avaliaram o tempo de cocção dos grãos de feijão das 

cultivares BRS Supremo e Pérola em cinco períodos de armazenamento e observaram que 

o tempo de cocção aumentou com o tempo de armazenamento em temperatura ambiente, 

com um comportamento similar para os grupos carioca e preto. Em contrapartida, esse 

mesmo caráter manteve-se constante e sem teve alterações, quando armazenado, por até 

360 dias, em câmara fria. Nesta referida situação, as médias de tempo de cocção para a 

cultivar BRS Supremo variam de 31 a 32 minutos, nos diferentes tipos de embalagens, para 

a cultivar Pérola o tempo médio de cocção foi de 33 minutos. 

Em Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3, os tempos de cocção foram 

baixos (Tabela 23), em relação ao que seria esperado para sementes armazenadas em 

condições ambientais, por período superior a seis meses (Baldoni & Santos, 2005; Resende 

et al., 2008; Oliveira, 2010). Outro fator que contribuiu com a não discriminação dos 

genótipos por meio do teste F, pode ser, provavelmente, a menor precisão do experimento, 

como elucidado em outros estudos (Cargnelutti Filho & Storck, 2007; Resende & Duarte, 

2007; Cargnelutti Filho & Storck, 2009).  
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Tabela 23. Estimativas do tempo de cocção após armazenamento (TCA) de genótipos com 

grãos colhidos em dois experimentos, Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 

(STO) e Ponta Grossa/águas/2010-F4 (PGA), armazenadas por 190 dias, e 

estimativa da análise conjunta (CONJ). 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente 

entre si, de acordo com o teste de Scott-Knott, em nível de 10% de probabilidade. 
1
Média das populações 

originadas de BRSMG Madrepérola. 
2
Média das populações originadas de BRS Requinte. 

 

Com relação às médias de cocção, no experimento avaliado em Santo Antônio 

de Goiás/inverno/2010-F3, os genitores que apresentaram menores tempos de cocção após 

Genótipos TCA (min.) 

 STO PGA CONJ 

BRS 9435 Cometa 34,81 b  72,58 b 53,70 c 

BRS Estilo 29,46 a 67,23 b 48,35 b 

BRSMG Madrepérola 31,47 a 79,34 c 55,41 c 

BRSMG Majestoso 32,24 b 54,74 a 43,49 b 

BRS Pontal 36,78 b 79,07 c 55,95 c 

BRS Requinte 35,44 b 71,85 b 53,65 c 

CNFC 10429 27,28 a 67,94 b 47,61 b 

BRS Notável 36,78 b  79,07 c 57,93 c 

IAC Alvorada 32,20 b 80,00 c 56,10 c 

IPR Saracura 26,66 a 44,53 a 35,57 a 

IPR Siriri 27,49 a 63,19 a 45,29 b 

Pérola 28,34 a 66,63 b 47,49 b 

BRSMG Madrepérola/Pérola 31,08 a 58,41 a 44,75 b 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 29,26 a 77,74 c 53,50 c 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa 33,56 b 68,58 b 51,07 c 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 28,04 a 80,00 c 54,02 c 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável 32,33 b 59,23 a 45,78 b 

BRSMG Madrepérola/ BRS Pontal 32,10 b 72,82 b 52,46 c 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso 31,07 a 75,67 c 53,37 c 

BRSMG Madrepérola/Alvorada 30,67 a 67,97 b 49,32 c 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 37,25 b 64,32 a 50,78 c 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 31,34 b 70,47 b 50,91 c 

BRS Requinte/Pérola 28,96 a 76,69 c 52,82 c 

BRS Requinte/BRS Estilo  32,71 b 48,57 a 40,64 a 

BRS Requinte/BRS 9435 Cometa 36,55 b 48,62 a 42,59 a 

BRS Requinte/CNFC 10429 27,84 a 63,89 a 45,87 b 

BRS Requinte/BRS Notável 33,91 b 68,96 b 51,43 c 

BRS Requinte/BRS Pontal  33,44 b 75,83 c 54,64 c 

BRS Requinte/BRSMG Majestoso 31,69 a 60,80 a 46,25 b  

BRS Requinte/IAC Alvorada 29,66 a  76,85 c 53,26 c 

BRS Requinte/IPR Saracura 31,27 a 51,89 a 41,58 a 

BRS Requinte/IPR Siriri 34,30 b 62,22 a 48,26 b 

Média
1
 31,67 a A 69,52 a B 49,49 

Média
2
 32,07 a A 63,43 a B 47,73 

Média Geral 31,75 a A 67,24 a B 50,60 

CV (%) 11,73 10,56 11,46 
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o armazenamento foram IPR Saracura (26,66 min.); CNFC 10429 (27,28 min.); Pérola 

(28,34 min.); BRS Estilo (29,46 min.); IPR Siriri (29,64 min.) e BRSMG Madrepérola 

(31,47 min.). As populações que obtiveram os menores tempos de cocção foram BRS 

Requinte x CNFC 10429 (27,84 min.); BRSMG Madrepérola x CNFC 10429 (28,04 min.); 

BRS Requinte x Pérola (28,96 min.); BRSMG Madrepérola x BRS Estilo (29,26 min.); 

BRS Requinte x IAC Alvorada (29,66 min.); BRSMG Madrepérola x BRSMG Majestoso 

(31,07 min.); BRSMG Madrepérola x Pérola (31,08 min.); BRSMG Madrepérola x IAC 

Alvorada (30,67 min.); BRS Requinte x BRSMG Majestoso (31,69 min.) e BRS Requinte 

x IPR Saracura (31,28) (Tabela 23). 

Em Ponta Grossa/águas/2010-F4, entre os genitores, a cultivar BRSMG 

Majestoso (55,01 min.) apresentou o menor tempo de cocção de sementes armazenadas, 

diferindo significativamente dos demais. Entre as populações, as menores médias foram 

originadas de BRS Requinte x BRS Estilo (48,44 min.); BRS Requinte x BRS 9435 

Cometa (48,49 min.), BRS Requinte x IPR Saracura (52,02 min.); BRSMG Madrepérola x 

BRS Notável (59,29 min.); BRS Requinte x BRSMG Majestoso (61, 07 min.), e BRS 

Requinte x IPR Siriri (62,36 min.); BRS Requinte x CNFC 10429 (64,02 min.); BRSMG 

Madrepérola x IPR Saracura (64,04 min.) e BRSMG Madrepérola x Pérola (64,21 min.) 

(Tabela 23). 

Na análise de variância conjunta para a cocção de grãos após armazenamento, 

os ambientes apresentaram homogeneidade de variâncias residuais, ou seja, a razão entre o 

maior e o menor quadrado médio residual (igual a 5,47), sendo inferior a relação 

aproximada de 7:1 aconselhada por Cruz & Regazzi (2001).   

Os resultados da análise conjunta mostram que o efeito para os tratamentos foi 

significativo (p<0,01), indicando que existem diferenças significativas entre as médias dos 

genótipos nos ambientes avaliados, assim como entre as populações e os genitores (Tabela 

24).  

Foi verificada a ocorrência de efeito significativo (p<0,01) para o ambiente de 

cultivo, assim como a interação genótipos x ambientes, o que indica a existência de 

diferenças entre o comportamento dos genótipos em cada ambiente avaliado. 

A interação entre genótipos x ambientes para tempo de cocção é 

frequentemente relatada na literatura, assim como observam-se diferenças no 

comportamento de genótipos em diferentes locais, anos agrícolas e épocas de semeadura 

(Dalla Corte et al., 2003; Rios et al., 2005; Rodrigues et al., 2005; Bordin et al., 2010; 
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Perina et al., 2010). Outros autores também observaram efeitos significativos da interação 

genótipos x ambientes em características tecnológicas e culinárias do feijão (Scholz & 

Fonseca Júnior, 1999a, b; Carbonell et al., 2003). 

 

Tabela 24. Resumo da análise de variância conjunta para avaliação do tempo de cocção 

após armazenamento (TCA) de genótipos com sementes colhidas em dois 

ambientes (Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 e Ponta 

Grossa/águas/2010-F4), e armazenadas por 190 dias. 

Fonte de variação GL QM  P-valor 

Blocos/Ambientes 4 45.745 - 

Tratamentos (T) 31 165.507 0,000 

   Populações (P) 19 116.749 0,000 

   Genitores (G) 11 279.060 0,000 

   P/G 1 36.652 0,288 

Ambientes (A) 1 60472.122 0,000 

T x A 31 157.150 0,000 

Resíduo 124 32.158 - 

Média  - 49,49 - 

CV(%) - 11,46 - 

 

Vale ressaltar que as condições dos experimentos foram diferenciadas. Além 

dos locais serem diferentes, a época de semeadura foi um fator de grande importância para 

a caracterização dos ambientes avaliados. Em Santo Antônio de Goiás, no período de 

inverno o clima é seco, ocorrendo condição favorável para a colheita. Já em Ponta Grossa, 

o período das águas é caracterizado por alta umidade e temperaturas, com incidência de 

chuvas durante o período de colheita.  

Segundo Carbonell et al. (2003) e Rodrigues et al. (2005) a época de cultivo, as 

condições no momento da colheita (seca ou chuva) e a interação genótipo x ambiente 

podem interferir na integridade do tegumento dos grãos, tendo como consequência 

mudanças na capacidade de absorção de água e no tempo de cozimento. De modo que a 

característica de tempo de cozimento é influenciada pelo genótipo, ambiente e interação 

genótipos x ambientes.  

As estimativas da análise conjunta para tempo de cocção após o 

armazenamento dos grãos indica que o genitor que apresentou a menor média foi IPR 

Saracura (35,57 min.), diferindo estatisticamente dos demais. Nas populações, as menores 

médias foram identificadas nos cruzamentos entre BRS Requinte x BRS Estilo (40,64 

min.); BRS Requinte x IPR Saracura (41,58 min.) e BRS Requinte x BRS 9435 Cometa 

(42,59 min.) (Tabela 23). 
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4.2.1 Análise do dialelo parcial 

 

A análise dialélica correspondente ao tempo de cocção após o armazenamento 

para o experimento de Ponta Grossa/águas/2010-F4 é apresentada na Tabela 25. Foram 

detectadas diferenças significativas (p<0,01) para capacidade geral de combinação (CGC) 

dos grupos I e II, mostrando que existe variação na capacidade geral de combinação dos 

genitores destes dois grupos. A capacidade específica de combinação (CEC) também 

apresentou diferenças significativas (p<0,05) nesse experimento. Isso indica a presença 

tanto de locus de efeito aditivo, quanto de efeito não aditivo, na expressão deste caráter. 

Apesar dos genitores utilizados neste dialelo não terem sido escolhidos com 

base no tempo de cocção após o armazenamento, verifica-se que houve variabilidade para 

este caráter entre os dois grupos de genitores. 

 

Tabela 25. Resumo da análise do dialelo parcial para tempo de cocção após 

armazenamento de genótipos avaliados em Ponta Grossa/águas/2010-F4 

(PGA), conforme Geraldi & Miranda (1988). 

Fonte de variação GL Quadrado médio  

  PGA P-valor 

Tratamentos 31 295,684 0,000 

Grupos 1 98,663 0,167 

CGC grupo I 1 616,742 0,001 

CGC grupo II 9 408,679 0,000 

CEC I x II 20 238,633 0,000 

Resíduo 62 50,454 - 

 

As estimativas de CGC (gi) dos genitores avaliados em Ponta 

Grossa/águas/2010-F4 e os erros associados são apresentados na Tabela 26.  

Observa-se que populações formadas pelos cruzamentos entre genitores com 

estimativas de CGC altas e negativas estiveram no grupo de médias com menor tempo de 

cocção após o período de armazenamento. 

No grupo I, a cultivar BRS Requinte apresentou valor negativo para gi, 

contribuindo para a redução do tempo de cocção (Tabela 26). No grupo II, os genitores que 

contribuíram para a redução do tempo de cocção após o armazenamento foram IPR 

Saracura e BRSMG Majestoso. Por outro lado, os genótipos que apresentaram valores 

positivos de gi foram as cultivares IAC Alvorada, BRS Pontal e BRS Notável indicando 

que esses genótipos são desfavoráveis e não devem ser utilizados para a geração de 
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populações específicas com reduzido tempo de cocção após armazenamento. Os demais 

genótipos apresentaram valores de gi que não diferem de zero. 

 

Tabela 26. Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (gi) relativas a 

tempo de cocção após armazenamento de genótipos avaliados em Ponta 

Grossa/águas/2010-F4, conforme Geraldi & Miranda (1988). 

Genitores CGC 

GRUPO I  

BRS Requinte -2,710 

BRSMG Madrepérola 2,710 

    (gi) 0,600 

GRUPO II  

BRS 9435 Cometa -0,798 

BRS Estilo -1,063 

BRSMG Majestoso -3,5332 

BRS Pontal 5,273 

CNFC 10429 2,103 

BRS Notável 3,197 

IAC Alvorada 6,278 

IPR Saracura -10,313 

IPR Siriri -1,346 

Pérola 0,202 

   (gj) 2,751 
   (gi): estimativa do erro associado ao grupo I;    (gj): estimativa do erro associado ao grupo II. 

 

As estimativas referentes à CEC (sij) para as vinte populações, para tempo de 

cocção de grãos de feijão obtidos em Ponta Grossa/águas/2010-F4, são apresentadas na 

Tabela 27.  

Os resultados mostram que alguns cruzamentos destacaram-se pela existência 

de interação favorável entre os genitores, como demonstrado pelos valores altos e 

negativos de sij. A combinação que apresentou o valor máximo para redução no tempo de 

cocção foi BRS Requinte x BRS 9435 Cometa (sij = -15,57) com média de cocção de 48,62 

min., seguido por BRS Requinte x BRS Estilo (sij = -15,35) com média de cocção de 48,57 

min. (Tabelas 23 e 27). Nestes casos, o genitor BRS Requinte comportou-se similarmente 

ao esperado, originando populações favoráveis para a análise dialélica, com altas e 

negativas CEC, baixas médias para o tempo de cocção após o armazenamento, além de ser 

originária de um genitor com valor negativo para gi, assim como relatado por Cruz & 

Vencovsky (1989). 
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Tabela 27. Estimativas da capacidade específica de combinação (sij) de genótipos 

avaliados em Ponta Grossa/águas/2010-F4 para tempo de cocção após 

armazenamento (TCA), conforme Geraldi & Miranda (1988). 

Genótipos  sij 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 8,399 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa -1,025 

BRSMG Madrepérola/BRS Pontal -2,857 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso 8,799 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada -8,712 

BRSMG Madrepérola/Pérola -12,195 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 1,413 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 4,229 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 7,493 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável  -14,371 

BRS Requinte/BRS Estilo -15,351 

BRS Requinte/BRS 9435 Cometa -15,566 

BRS Requinte/BRS Pontal 5,572 

BRS Requinte/BRSMG Majestoso -0,651 

BRS Requinte/IAC Alvorada 5,587 

BRS Requinte/Pérola 11,504 

BRS Requinte/IPR Siriri -1,418 

BRS Requinte/IPR Saracura -2,781 

BRS Requinte/CNFC 10429 -3,198 

BRS Requinte/BRS Notável 0,779 

        6,260 

       : estimativa do erro associado à capacidade específica de combinação 

 

Outras combinações que favoreceram a redução do caráter foram BRSMG 

Madrepérola x BRS Notável (sij = -14,37) com média de cocção de 59,23 min., seguido por 

BRSMG Madrepérola x Pérola (sij = -12,19) com média de cocção de 58,41 min. e BRSMG 

Madrepérola x IAC Alvorada ((sij = -8,71) com média 67,97 min. (Tabela 23 e 27). Esses 

genitores comportaram-se contrariamente e melhor do que se esperaria, com base nas 

estimativas gi positivas para aumento desse caráter (Tabela 26), evidenciando que, nessas 

combinações, houve maior importância de interações não-aditivas, resultantes da 

complementação gênica entre os genitores, corroborando a teoria de Cruz & Regazzi 

(2001).  

Os resultados apresentados pelas duas populações citadas anteriormente, 

proporcionam impacto positivo para a escolha de genótipos com reduzido tempo de 

cocção, haja vista que, no processo de aceitação de uma cultivar certas exigências 

comerciais devem ser atendidas. Dentre essas exigências, destaca-se o reduzido tempo de 
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cocção (Carbonell et al., 2003), e, principalmente, se esta característica será mantida após 

período de armazenamento. 

Diante do exposto, os genitores que contribuíram para a redução no tempo de 

cocção após armazenamento foram BRS Requinte e IPR Saracura, justificando a utilização 

destes em programas de melhoramento. Entre as populações, BRS Requinte x BRS Estilo e 

BRS Requinte x BRS 9435 Cometa destacaram-se pela redução desse caráter, sendo 

promissoras para a seleção de linhagens. 

 

4.3 RELAÇÃO ENTRE O ESCURECIMENTO DOS GRÃOS E O TEMPO DE 

COCÇÃO APÓS ARMAZENAMENTO 

 

O conhecimento da relação entre caracteres é de grande interesse do 

melhoramento de plantas. A importância da correlação entre caracteres reside no fato de se 

poder avaliar o quanto da alteração de um caráter pode afetar os demais caracteres. Para 

caracteres de importância agronômica, essa relação pode facilitar a interpretação dos 

resultados e promover um melhor planejamento dos programas de melhoramento. 

Oliveira (2010) realizou estudo sobre o escurecimento do grão em cinco 

cultivares (BRS Radiante, Ouro vermelho, Talismã, BRS Supremo e Bolinha) de grupos 

comerciais distintos. Os resultados mostraram que a medida que se aumenta o tempo de 

armazenamento, houve o escurecimento de todas as cultivares avaliadas. Neste mesmo 

trabalho, foi avaliado o tempo médio de cocção das cultivares, verificando-se aumento no 

tempo de cocção em decorrência do armazenamento prolongado, tanto para as condições 

de armazenamento ambiente, quanto refrigerado. Este resultado confirma os obtidos por 

Brackmann et al. (2002), que verificaram o aumento do tempo de cocção e do 

escurecimento em grãos armazenados, em temperatura ambiente, por nove e dezenove 

meses, nos genótipos Carioca, Pérola e M91-012. 

Oliveira et al. (2011) avaliaram a qualidade de cozimento em genótipos de 

feijão com escurecimento normal do grãos, armazenados sob refrigeração por seis meses 

sob temperatura de 0 °C e umidade relativa do ar de 50%. Os resultados mostraram que em 

todos os genótipos do grupo carioca (Carioca, Pérola e LH5) houve aumento no 

escurecimento do tegumento dos grãos e no tempo de cozimento. Para a cultivar Pérola 

esse acréscimo no tempo de cocção, após armazenamento refrigerado, também foi 

constatado por Coelho et al. (2008). 
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Diante do exposto, têm sido constante a preocupação sobre a influência do 

período de armazenamento na depreciação dos grãos de feijão. Há indícios na literatura de 

que o escurecimento dos grãos esteja diretamente relacionado com acréscimos no tempo de 

cocção. Entretanto, tais conclusões são baseadas em avaliações que relacionam o tempo de 

cocção e o período de armazenamento em genótipos que apresentam escurecimento normal 

dos grãos.  

Apesar de ser relatada a existência de genótipos com escurecimento lento dos 

grãos (Junk-Knievel et al., 2008; Silva et al., 2008, Elsadr, et al., 2011), não foram 

encontrados na literatura dados que comprovem a relação entre o escurecimento dos grãos 

e o seu tempo de cozimento utilizando genótipos que apresentem escurecimento lento dos 

grãos. 

Na Tabela 28 são apresentadas as médias de escurecimento e tempo de cocção 

dos genótipos após o armazenamento.  

Nesta secção as estimativas de médias não serão discutidas, haja vista que 

foram comentadas anteriormente.  

Os coeficientes de correlação de Pearson para o escurecimento dos grãos 

avaliado aos 155 dias e o tempo de cocção após o armazenamento por 190 dias de grãos de 

feijoeiro-comum, nos dois ambientes (Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 e Ponta 

Grossa/águas/2010-F4) são apresentados na Tabela 29.  

As estimativas de correlações entre os tratamentos não foram significativas, 

assim como para genitores e populações, em ambos os experimentos avaliados (Tabela 29), 

evidenciando, assim, que não houve associação linear entre escurecimento e tempo de 

cocção após o armazenamento de grãos. Logo, as médias de escurecimento dos grãos não 

refletem o comportamento dos genótipos para o tempo de cocção após o armazenamento 

dos grãos. Isso sugere que a seleção de genótipos com base na coloração clara do grão, 

mesmo após longo período de armazenamento, como um indicativo do tempo de 

cozimento, não deve refletir em menor tempo de cocção. Logo, a seleção de genótipos 

deverá ser fundamentada para cada caráter em particular. 
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Tabela 28. Notas médias de escurecimento dos grãos e do tempo de cocção após 

armazenados (TCA) por 190 dias, oriundos de dois ambientes, Santo Antônio 

de Goiás/inverno/2010-F3 (STO) e Ponta Grossa/águas/2010-F4 (PGA). 

*
Avaliação realizada aos 155 dias de armazenamento. Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna 

e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o teste de Scott-Knott, a 10% de 

probabilidade  

 

 

 

Genótipos STO PGA 

 Escureci

-mento
*
 

TCA 

(min.) 

Escureci

-mento
*
 

TCA 

(min.) 

BRS 9435 Cometa 4,80 f 34,81 b  4,84 e 72,58 b 

BRS Estilo 3,95 d 29,46 a 4,94 e 67,23 b 

BRSMG Madrepérola 2,19 a 31,47 a 2,22 a 79,34 c 

BRSMG Majestoso 4,77 f 32,24 b 4,89 e 54,74 a 

BRS Pontal 4,11 d 36,78 b 4,95 e 79,07 c 

BRS Requinte 4,36 e 35,44 b 4,43 d 71,85 b 

CNFC 10429 3,71 d 27,28 a 4,42 d 67,94 b 

BRS Notável 4,96 f 36,78 b  4,93 e 79,07 c 

IAC Alvorada 3,42 c 32,20 b 4,86 e 80,00 c 

IPR Saracura 4,22 e 26,66 a 3,76 c 44,53 a 

IPR Siriri 3,78 d 27,49 a 3,86 c 63,19 a 

Pérola 4,46 e 28,34 a 4,93 e 66,63 b 

BRSMG Madrepérola/Pérola 3,37 c 31,08 a 3,83 c 58,41 a 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 2,96 b 29,26 a 3,62 c 77,74 c 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa 3,62 d 33,56 b 3,46 b 68,58 b 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 3,00 b 28,04 a 3,35 b 80,00 c 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável 3,72 d 32,33 b 3,62 c 59,23 a 

BRSMG Madrepérola/ BRS Pontal 3,74 d 32,10 b 3,77 c 72,82 b 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso 3,75 d 31,07 a 3,86 c 75,67 c 

BRSMG Madrepérola/Alvorada 2,84 b 30,67 a 3,42 b 67,97 b 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 3,19 c 37,25 b 3,28 b 64,32 a 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 3,23 c 31,34 b 3,24 b 70,47 b 

BRS Requinte/Pérola 4,11 d 28,96 a 4,82 e 76,69 c 

BRS Requinte/BRS Estilo  3,74 d 32,71 b 4,67 e 48,57 a 

BRS Requinte/BRS 9435 Cometa 4,54 e 36,55 b 4,37 d 48,62 a 

BRS Requinte/CNFC 10429 3,99 d 27,84 a 4,46 d 63,89 a 

BRS Requinte/BRS Notável 4,25 e 33,91 b 4,85 e 68,96 b 

BRS Requinte/BRS Pontal  4,39 e 33,44 b 4,73 e 75,83 c 

BRS Requinte/BRSMG Majestoso 4,31 e 31,69 a 4,77 e 60,80 a 

BRS Requinte/IAC Alvorada 3,99 d 29,66 a  4,82 e 76,85 c 

BRS Requinte/IPR Saracura 3,99 d 31,278 a 3,77 c 51,89 a 

BRS Requinte/IPR Siriri 3,95 d 34,30  4,27 d 62,22 a 

Média para o escurecimento 3,85 A - 4,19 A - 

Média para tempo de cocção - 31,75 A - 67,24 B 

CV (%) 7,50 11,73 7,57 10,56 
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Tabela 29. Estimativas do coeficiente de correlação de Pearson entre o escurecimento do 

grão e o tempo de cocção de grãos após o armazenamento por 190 dias em 

temperatura ambiente, avaliados em Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 

(STO) e Ponta Grossa/águas/2010-F4 (PGA). 

 

Nesse sentido, os resultados apresentados neste trabalho, indicam que mesmo 

após o armazenamento, um mesmo genótipo de feijão pode apresentar grãos claros, mas 

com alto tempo de cocção, ou vice-versa (Tabela 28). Sendo assim, observa-se que o 

tempo de cocção de um genótipo é fortemente influenciado pelo período de 

armazenamento (Sartori, 1996; Paula, 2004; Shiga et al, 2004; Baldoni & Santos, 2005; 

Resende et al., 2008; Defino & Canniatti-Brazaca, 2010; Morais et al., 2010) e pela 

interação genótipos x ambientes (Piana, 1999; Carbonell & Pompeu, 2000; Dalla Corte et 

al., 2003; Carbonell et al., 2003; Rodrigues et al., 2005; Perina et al., 2010). 

 

4.4 PRODUTIVIDADE DE GRÃOS 

 

A produtividade de grãos é um caráter de grande importância na cultura do 

feijoeiro-comum. Sendo assim, sempre deve ser levada em consideração, mesmo quando 

se faz melhoramento para outras características, como as relacionadas à qualidade 

comercial e culinária. No presente trabalho, os dados de produtividade de grãos também 

foram tomados e os resumos das análises de variância individuais são apresentados na 

Tabela 30. 

A precisão experimental avaliada pelo coeficiente de variação (CV%) foi 

considerada de baixa a alta, pois os valores variaram de 14,57 a 33,33 (Ramalho et al., 

1993), para os experimentos de Ponta Grossa/águas/2010-F4 e de Santo Antônio de 

Goiás/inverno/2010-F3, respectivamente (Tabela 30). Vale ressaltar que a menor precisão 

deste último experimento já era esperada, devido a problemas de manchas de fertilidade, 

ocorridos com a área experimental. Também deve-se salientar que na cultura do feijoeiro-

comum existem fatores pós-colheita, como a trilha das parcelas, que levam à menor 

precisão experimental (Souza et al., 2000). 

 Correlação 

 STO P-valor PGA P-valor 

Tratamentos 0,273 12,676 -0,015 93,457 

   Genitores 0,305 33,705 0,026 93,136 

   Populações 0,284 31,944 -0,104
 
 66,598 
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Os limites de classes para acurácia seletiva (AS) estabelecidos por Cargnelutti 

Filho & Storck (2009) mostram que os dois experimentos apresentaram precisão moderada 

(0,50 ≤ AS < 0,70). 

 

Tabela 30. Resumo da análise de variância individual para produtividade de grãos no 

experimento de Santo Antônio de Goiás/inverno/2010-F3 (STO) e Ponta 

Grossa/águas/2010-F4 (PGA). 

Fonte de variação G.L Quadrado médio 

  STO P-valor PGA P-valor 

Blocos  2 53.794 - 1.093 - 

Tratamentos (T) 31 116.072  0,128 289.091 0,019 

  Populações (P) 19 77.344 0,545 225.214 0,141 

  Genitores (G) 11 119.651 0,176 360.473 0,019 

  P/G 1 812.535 0,002 717.570 0,036 

Resíduo 62 82.756 - 156.258 - 

Média (Kg/ha)  - 863 b - 2.633 a - 

CV(%) - 33,33 - 14,57 - 

AS - 0,54 - 0,68 - 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o teste de Scott-Knott, 

a 10% de probabilidade.  

 

Foram detectadas diferenças significativas (p<0,05) entre os tratamentos 

apenas para o experimento de Ponta Grossa/águas/2010-F3 (Tabela 30). Contudo, a não 

detecção de variabilidade genética entre os tratamentos em Santo Antônio de 

Goiás/inverno/2010-F3 pode ser devido à menor precisão experimental obtida, conforme a 

classificação proposta por Pimentel-Gomes (1990). Assim, a discussão foi realizada apenas 

para o experimento de Ponta Grossa/águas/2010-F4. 

A decomposição dos tratamentos evidenciou diferença significativa somente 

entre os genitores (p<0,05), indicando existência de variabilidade genética entre esses 

genótipos, o que é de fundamental importância para trabalhos dessa natureza. 

A diferença entre as médias das populações não foram significativas (p>0,05). 

Assim, para o caráter e para as populações avaliadas, pode-se dizer que não houve 

presença da heterose na média das populações. Resultado similar foi descrito por Abreu et 

al. (1999) e Cunha (2005). Todavia, a existência de heterose para produtividade de grãos 

foi constatada por Abreu et al. (2002) e Machado et al. (2002). 
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4.4.1 Análise do dialelo parcial  

 

O resumo da análise do dialelo parcial para a produtividade de grãos no 

experimento de Ponta Grossa/águas/2010-F4 é apresentado na Tabela 31. Nos 

desdobramentos dos efeitos dos tratamentos em capacidade geral de combinação (CGC) 

dos grupos I e II detectaram-se diferenças significativas (p<0,01) apenas no grupo II, 

mostrando que existe variação na capacidade geral de combinação dos genitores deste 

grupo. Não foram observadas diferenças significativas para a capacidade específica de 

combinação. Isso indica a existência de variabilidade genética aditiva significativa 

entre os genótipos, ou seja, pelo menos um dentre os genitores difere dos demais no 

que se refere à concentração de alelos favoráveis. Já a não significância da CEC revela 

que os cruzamentos apresentaram um comportamento similar ao esperado, 

considerando-se apenas a CGC dos seus genitores (Cruz & Regazzi, 2001).  

 

Tabela 31. Resumo da análise do dialelo parcial para produtividade de grãos em 

populações de feijoeiro-comum avaliadas em Ponta Grossa/águas/2010-F4, 

conforme Geraldi & Miranda Filho (1988).  

 

A predominância da ação gênica aditiva no controle genético da produtividade 

de grãos do feijoeiro-comum tem sido frequentemente relatada na literatura (Ramalho et al. 

1988; Abreu, 1989; Abreu, 2002; Cunha, 2005). Entretanto, Kurek et al. (2001), com base 

nos quadrados médios, observaram a significância dos efeitos da CGC e CEC para os 

componentes de produtividade. Esses autores verificaram a predominância da CGC em 

explicar a variação encontrada nas populações e, assim, a ação gênica aditiva no controle 

da produtividade de grãos. Todavia, esses resultados divergem dos obtidos por Machado et 

al. (2002) e Pereira et al. (2007), que relataram diferenças significativas para a CGC e 

CEC, como maior parte das diferenças de produtividade de grãos nas populações 

analisadas sendo explicadas pela CEC, ou seja, pelos efeitos não-aditivos dos genes. 

Fonte de variação G.L Quadrado médio P-valor 

Tratamentos 31 289.091 0,019 

Grupos 1 449.636 0,095 

CGC Grupo I 1 161.832 0,313 

CGC Grupo II 9 417.511 0,011 

CEC I x II 20 229.638 0,126  

Resíduo 62 156.258 - 
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De acordo com Ramalho et al. (1993), a CGC possui maior importância para os 

melhoristas, por depender da variância aditiva. Assim, nos programas de melhoramento do 

feijoeiro-comum, as seleções são realizadas nas gerações segregantes avançadas visando à 

obtenção de maior progresso genético, tendo em vista a presença de efeitos aditivos e a 

ocorrência de diversas linhas puras em cada população. 

Nesse sentido, os resultados obtidos indicam que os efeitos aditivos foram mais 

importantes que os efeitos de dominância. Assim, as estimativas da CGC e produtividade 

média são bons indicadores do potencial das populações segregantes em gerar populações 

superiores.  

As estimativas de CGC dependem da frequência de alelos aditivos dos 

genitores favoráveis ou desfavoráveis para a produção de grãos. Nesse sentido, os 

genitores com as maiores estimativas para gi possuem maior frequência de alelos 

favoráveis, e assim, devem gerar as populações com maiores médias. Dessa forma, na 

escolha das populações optou-se pelos cruzamentos que apresentassem média elevada e em 

que pelo menos um dos genitores possuíssem valor positivo da CGC. 

Na Tabela 32 são apresentadas as estimativas de CGC (gi) para os dois grupos 

de genitores, além dos erros associados. A maioria dos genitores apresentou valores 

negativos para a CGC (gi).  

 

Tabela 32. Estimativas dos efeitos de capacidade geral de combinação (CGC) para o grupo 

de genitores de feijoeiro-comum obtidos para produtividade de grãos, avaliado 

em Ponta Grossa/águas/2010-F4. 

   (gj): estimativa do erro associado ao grupo II. 

 

No grupo com escurecimento normal dos grãos, apenas dois genótipos 

apresentaram valores de CGC positivos, que foram BRS Estilo (263,28) e CNFC 10429 

Genitor  CGC 

Grupo II  

BRS Estilo 263,283 

BRS 9435 Cometa -123,217 

BRS Pontal -21,555 

BRSMG Majestoso 106,117 

IAC Alvorada -242,883 

Pérola -47,550 

IPR Siriri -7,550 

IPR Saracura -90,383 

CNFC 10429 203,617 

BRS Notável -39,883 

   (gj) 153,078 
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(203,62). Essas estimativas, segundo Cruz & Regazzi (2001), indicam que esses genitores 

são melhores que os demais genótipos incluídos neste dialelo, com base no comportamento 

médio dos cruzamentos, de modo que a utilização destes genitores promoverá o aumento 

na produtividade de grãos na geração de novas famílias, devido à concentração de genes 

com efeitos favoráveis a para esse caráter. 

O genitor IAC Alvorada apresentou elevado valor negativo para a CGC (-

242,88), indicando a presença de alelos desfavoráveis. Os demais genitores apresentaram 

valores de gi que não diferiram de zero. 

Os resultados das médias de produtividade de grãos dos genótipos são 

apresentados na Tabela 33. Nota-se que as populações que apresentaram as maiores médias 

são oriundas de cruzamentos em que um dos genitores apresentou CGC positiva. As 

populações oriundas dos cruzamentos em que pelo menos um dos genitores que 

apresentaram valores positivos para CGC, foram BRSMG Madrepérola x BRS Estilo 

(3.095 Kg/ha) e BRSMG Madrepérola x CNFC 10429 (2.865 Kg/ha) e BRS Requinte x 

CNFC 10429 (3.153 Kg/ha). As populações que apresentaram comportamento contrário, 

ao esperado com base nas estimativas de CGC foram BRSMG Madrepérola x IPR 

Saracura (3.038 kg/ha); BRS Requinte x IPR Siriri (2.823 Kg/ha) e BRS Requinte x IPR 

Saracura (2.807 Kg/ha).Diante do exposto, os genitores que se destacaram para aumento da 

produtividade de grãos foram BRS Estilo e CNFC 10429, ambos inclusos no grupo II. 

Assim, esses dados proporcionarão subsídios para a seleção de genitores e 

populações com escurecimento lento, tendo em vista a importância da produtividade de 

grãos para a escolha de genótipos superiores para os programas de melhoramento. 

Apesar de não foram encontrados genitores que reúnam fenótipos desejáveis 

para os três caracteres em conjunto, a linhagem CNFC 10429 destacou-se por ser um bom 

genitor para o escurecimento lento dos grãos e produtividade. 

Entre as populações, as que reuniram fenótipos favoráveis para o 

escurecimento lento dos grãos e produtividade foram BRSMG Madrepérola x CNFC 

10429 e BRSMG Madrepérola x BRS Estilo destacaram-se por reunirem escurecimento 

lento dos grãos e produtividade, sendo, portanto, as mais indicadas para a obtenção de 

linhagens. 
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Tabela 33. Médias de produtividade de grãos (Kg/ha) dos genótipos de feijoeiro-comum 

avaliados em Ponta Grossa/águas/2010-F4. 

Genótipos Produtividade (Kg/ha) 

BRS Estilo 3.439 a 

BRSMG Majestoso 3.274 a 

CNFC 10429 3.089 a 

BRSMG Madrepérola 2.962 a 

BRS Notável 2.936 a 

BRS Pontal 2.864 a 

Pérola 2.775 a 

IPR Siriri 2.741 b 

BRS 9435 Cometa 2.650 b 

BRS Requinte 2.521 b 

IAC Alvorada 2.358 b 

IPR Saracura 2.285 b 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 3.095 a 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 3.038 a  

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 2.865 a 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável  2.736 b 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso 2.646 b 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 2.639 b 

BRSMG Madrepérola/Pérola 2.582 b 

BRSMG Madrepérola/BRS Pontal 2.519 b  

BRSMG Madrepérola/BRS Cometa 2.384 b 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada 2.129 b 

BRS Requinte/CNFC 10429 3.153 a 

BRS Requinte/IPR Saracura 2.823 a 

BRS Requinte/IPR Siriri 2.807 a 

BRS Requinte/IAC Alvorada 2.672 b 

BRS Requinte/BRS Pontal 2.597 b 

BRS Requinte/BRS Estilo 2.583 b 

BRS Requinte/Pérola 2.556 b 

BRS Requinte/BRS Cometa 2.551 b 

BRS Requinte/BRSMG Majestoso 2.417 b 

BRS Requinte/BRS Notável 2.128 b 

Média
1
 2.633 a 

Média
2
 2.629 a 

Média Geral 2.646 a 

CV(%) 14,57 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o teste de Scott-Knott, 

em nível de 10% de probabilidade.
 1

Média das populações originadas de BRSMG Madrépérola. 
2
Média das 

populações originadas de BRS Requinte. 
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5 CONCLUSÕES 

 

1. Os genitores BRSMG Madrepérola (grupo I), IPR Siriri e CNFC 10429 (grupo II), 

contribuem para a obtenção de progênies com escurecimento lento dos grãos. 

 

2. As populações BRSMG Madrepérola x CNFC 10429 e BRSMG Madrepérola x 

IPR Siriri são as mais indicadas para a extração de linhagens com escurecimento lento dos 

grãos. As populações BRSMG Madrepérola x IPR Saracura, BRSMG Madrepérola x IAC 

Alvorada; BRSMG Madrepérola x BRS Estilo também são indicadas, entretanto sofrem 

maior influência da interação G x A. 

 

3. Para a redução no tempo de cocção após o armazenamento, os genitores mais 

indicados foram BRS Requinte (grupo I), IPR Saracura e BRSMG Majestoso (ambos do 

grupo II).  

 

4. As populações que se destacaram com menor tempo de cocção são BRS Requinte x 

BRS Estilo e BRS Requinte x BRS 9435 Cometa, que além de boas médias e CEC, um dos 

genitores possui alta e negativa CGC. 

 

5. Os genitores que contribuem com acréscimos para a produtividade de grãos são 

BRS Estilo e CNFC 10429 (ambos do grupo II). 

 

6. As melhores populações para produtividade de grãos são BRSMG Madrepérola x 

BRS Estilo; BRS Requinte x CNFC 10429 e BRSMG Madrepérola x CNFC 10429, por 

apresentarem alta média e um dos genitores com alta CGC.  

 

7. Não foram encontrados genitores e populações que reúnam fenótipos desejáveis 

para os três caracteres em conjunto. A linhagem CNFC 10429 destacou-se por ser um bom 

genitor para agregar escurecimento lento e produtividade. Já as populações BRSMG 

Madrepérola x CNFC 10429 e BRSMG Madrepérola x BRS Estilo destacaram-se por
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reunirem esses dois fenótipos desejáveis, sendo, portanto, as mais indicadas para a 

obtenção de linhagens. 

 

8. Não existe associação linear entre o escurecimento dos grãos e tempo de cocção 

após o armazenamento.   

 

9. O caráter escurecimento dos grãos tem controle oligogênico. 

 

10. Há alta correlação entre os tempos de avaliação para o escurecimento, indicando 

que qualquer época de avaliação (até 155 dias) pode ser utilizada. 
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Apêndice A. Resumo da avaliação de famílias para escurecimento dos grãos pela escala de notas (N1: muito claro; N2: medianamente claro; 

N3: claro, N4: medianamente escuro e N5: muito escuro), durante o período de armazenamento, em Santo Antônio de 

Goiás/inverno/2010-F3. 

Genótipos Avaliação de escurecimento aos 23 dias de 

armazenamento 

Avaliação de escurecimento aos 71 dias 

de armazenamento 

 N° de famílias com as notas referentes   N° de famílias com as notas referentes 

 N1 N2 N3 N4 N5 N1 N2 N3 N4 N5 

BRSMG Madrepérola/Pérola 8 81 1 0 0 3 37 40 10 0 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 37 79 0 0 0 21 73 22 0 0 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa 24 94 2 0 0 15 55 47 3 0 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 28 74 10 0 0 8 44 60 0 0 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável  25 92 3 0 0 0 47 65 8 0 

BRSMG Madrepérola/ BRS Pontal 23 79 0 0 0 8 42 52 0 0 

BRSMG Madrepérola/BRS Majestoso 17 101 1 0 0 11 56 47 5 0 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada 49 69 0 0 0 19 71 27 1 0 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 36 53 0 0 0 19 51 19 0 0 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 32 70 4 0 0 15 67 21 3 0 

Genótipos Avaliação de escurecimento aos 106 dias de 

armazenamento 

Avaliação de escurecimento aos 155 dias de 

armazenamento 

 N° de famílias com as notas referentes   N° de famílias com as notas referentes  

 N1 N2 N3 N4 N5 N1 N2 N3 N4 N5 

BRSMG Madrepérola/Pérola 0 35 15 26 14 0 32 15 23 20 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 0 51 49 16 0 0 41 47 17 11 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa 0 37 42 23 18 0 30 22 30 38 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 4 44 49 18 0 0 35 45 30 2 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável  0 33 21 46 20 0 26 23 29 42 

BRSMG Madrepérola/BRS Pontal 0 27 24 36 15 0 22 23 20 37 

BRSMG Madrepérola/BRSMG Majestoso 0 39 51 18 11 0 25 22 30 42 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada 0 68 40 10 0 0 48 43 24 3 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 6 45 12 22 4 0 31 27 20 11 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 1 53 30 17 5 0 36 32 19 19 

1
0
1

 



 

 

Apêndice B. Resumo da avaliação de famílias para escurecimento dos grãos pela escala de notas (N1: muito claro; N2: medianamente claro; 

N3: claro, N4: medianamente escuro e N5: muito escuro), durante o período de armazenamento, em Ponta Grossa/águas/2010-F4. 

 

Genótipos Avaliação de escurecimento 

aos 71 dias de 

armazenamento 

Avaliação de escurecimento 

aos 106 dias 

de armazenamento 

Avaliação de escurecimento 

aos 155 dias 

de armazenamento 

 N° de famílias com as notas 

referentes  

N° de famílias com as notas 

referentes 

N° de famílias com as notas 

referentes 

 N1 N2 N3 N4 N5 N1 N2 N3 N4 N5 N1 N2 N3 N4 N5 

BRSMG Madrepérola/Pérola 0 73 40 5 1 0 32 47 18 22 0 21 22 32 44 

BRSMG Madrepérola/BRS Estilo 0 84 31 0 0 0 37 45 28 5 0 29 16 39 30 

BRSMG Madrepérola/BRS 9435 Cometa 0 72 27 10 0 0 52 28 21 8 0 42 19 6 42 

BRSMG Madrepérola/CNFC 10429 0 44 19 9 0 0 26 25 13 8 0 22 19 18 13 

BRSMG Madrepérola/BRS Notável  0 28 33 18 1 0 23 32 9 16 0 20 19 11 30 

BRSMG Madrepérola/ BRS Pontal 0 46 55 9 3 0 37 36 20 20 0 28 19 17 49 

BRSMG Madrepérola/BRS Majestoso 0 39 70 11 0 0 33 55 26 6 0 27 13 27 52 

BRSMG Madrepérola/IAC Alvorada 0 68 9 3 0 0 36 37 6 1 0 29 30 17 4 

BRSMG Madrepérola/IPR Saracura 0 71 36 6 0 0 43 48 11 11 0 38 24 29 22 

BRSMG Madrepérola/IPR Siriri 0 101 17 2 0 0 45 53 18 4 0 40 25 29 26 

1
0
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