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RESUMO 

 

 

PARÂMETROS GENÉTICOS E SELEÇÃO COMBINADA PARA A 

CONCENTRAÇÃO DE MINERAIS, COMPOSTOS FENÓLICOS E CARACTERES 

DA QUALIDADE TECNOLÓGICA EM LINHAGENS DE FEIJÃO ANDINO 

 

 

AUTOR: Henrique Caletti Mezzomo 

ORIENTADORA: Nerinéia Dalfollo Ribeiro 

 

 

Os objetivos desse trabalho foram: (1) verificar se existe variabilidade genética para a 

concentração de minerais e de compostos fenólicos e para os caracteres de qualidade 

tecnológica dos grãos em linhagens de feijão Andino; (2) analisar o padrão de herança desses 

caracteres nas gerações F5:6 e F5:7; (3) obter estimativas de herdabilidade e de ganho com a 

seleção para esses caracteres; (5) selecionar linhagens de feijão Andino com alta qualidade 

nutricional e tecnológica. Para tanto, foram avaliadas linhagens de feijão Andino obtidas a partir 

do cruzamento entre as cultivares Hooter x Cal 96. Dois experimentos a campo foram 

conduzidos na área experimental do Programa de Melhoramento de feijão da Universidade 

Federal de Santa Maria, em Santa Maria - RS. Na safra de 2017/18, o experimento foi conduzido 

em delineamento de blocos aumentados e foram avaliados 61 tratamentos, sendo 57 linhagens 

da geração F5:6, os dois parentais e as cultivares Pérola e Iraí. O experimento realizado na 

safrinha de 2018, conduzido no delineamento de látice simples 8 x 8, avaliou um total de 64 

tratamentos, sendo 52 linhagens da geração F5:7, os dois parentais e oito cultivares de feijão. 

Foi observado variabilidade genética, segregação transgressiva e padrão de herança quantitativo 

para todos os minerais avaliados e massa de 100 grãos. Já para os parâmetros de coloração (L*, 

a* e b*) foi identificado padrão de herança qualitativo. Alta herdabilidade foi constatado para 

concentração potássio, fósforo, magnésio, cálcio, ferro, zinco nos grãos em geração F5:6, já em 

geração F5:7 foi constado alta herdabilidade para magnésio, cálcio e ferro, e baixa magnitude 

para concentração de potássio, fósforo e zinco nos grãos. Para a concentração compostos 

fenólicos, L*, a* e b* e massa de 100 grãos independente da geração avaliada foi observada alta 

herdabilidade. Genótipos rajados do tipo cranberry devem ter L* superiores a 52, e do tipo 

mottled devem ter L* inferiores a 37. As linhagem 46-18 possui alta concentração para 

macrominerais e baixa concentração de compostos fenólicos e será selecionada pelo programa 

de biofortificação. Assim como as linhagens DFA 04-18 e DFA 05-18 possuem alta 

concentração de potássio, fósforo e compostos fenólicos. Também a linhagem com tegumento 

creme e rajas vermelhas DFA 01-18 e a linhagem de tegumento vermelho e rajas creme DFA 

12-18 são biofortificadas para ferro e zinco, possuem padrão de cor e de tamanho de grãos. 

Estas deverão ser selecionadas pelo programa de melhoramento. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L. Biofortificação. Herdabilidade. Padrão de herança. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

GENETIC PARAMETERS AND COMBINED SELECTION FOR A 

CONCENTRATION OF MINERALS, PHENOLIC COMPOSITIONS AND 

TECHNOLOGICAL QUALITY CHARACTERISTICS IN ANDEAN LINES 

 

 

AUTHOR: Henrique Caletti Mezzomo 

ADVISOR: Nerinéia Dalfollo Ribeiro 

 

The estimation of genetic parameters contribute to the knowledge of the behavior of characters 

of biofortification and technological quality in Andean beans, aiding in the development of 

biofortified cultivars and with acceptance in the consumer market. Thus the objectives of this 

work were: (1) to verify if there is genetic variability for the concentrations of the minerals 

potassium, phosphorus, magnesium, calcium, iron and zinc; for the concentration of phenolic 

compounds; and for technological quality characters, color parameters (L*, a* and b*) and mass 

of 100 grains of Andean beans strains; (2) to analyze the inheritance pattern of macro and 

microminerals concentration, phenolic compounds and characteristics that confer technological 

quality on Andean beans in generation F5:6 and F5:7; (3) to obtain estimates of heritability and 

gain with the selection for micromineral macro and micromin concentration, phenolic 

compounds and characteristics that confer technological quality on Andean bean grains; (4) 

select Andean beans lines with high nutritional and technological quality. To do so, Andean 

bean strains obtained from the cross between the cultivars Hooter x Cal 96 were evaluated. Two 

field experiments were conducted in the experimental area of the Bean Breeding Program of 

the Federal University of Santa Maria, Santa Maria - RS. In the 2017/18 crop, the experiment 

was conducted in an expanded block design and 61 treatments were evaluated, 57 of the F5:6 

lineages, the two parental and the Pérola and Iraí cultivars. The experiment conducted in the 

second half of the year, conducted in the 8 x 8 simple lattice design, evaluated a total of 64 

treatments, being 52 lines of the F5:7 generation, the two parental and eight bean cultivars. 

Genetic variability, transgressive segregation and quantitative inheritance pattern were 

observed for all evaluated minerals and 100 grain mass. For the coloring parameters (L*, a* and 

b*) a qualitative inheritance pattern was identified. High heritability was observed for 

potassium, phosphorus, magnesium, calcium, iron, zinc in grains in the F5:6 generation, already 

in the F5:7 generation was high heritability for magnesium, calcium and iron, and intermediate 

magnitude for potassium concentration, phosphorus and zinc in the grains. For the 

concentration of phenolic compounds, L*, a* and b* and mass of 100 grains independent of the 

evaluated generation, high heritability was observed. Cranberry type genotypes should have L* 

greater than 52, and of mottled type should have L* less than 37. Lineages 46-18 have high 

concentrations for macrominerals and low concentration of phenolic compounds and will be 

selected by the biofortification program. As well as the lines DFA 04-18 and DFA 05-18 have 

high concentration of potassium, phosphorus and phenolic compounds. Also the lineage with 

cream integument and red rajas DFA 01-18 and the line of red integument and rajas cream DFA 

12-18 are biofortified for iron and zinc, they have pattern of color and size of grains. These 

should be selected by the breeding program. 

 

Keywords: Phaseolus vulgaris L. Biofortification. Heritability. Inheritance pattern. 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO 1 

Figura 1 – Histogramas das concentrações de potássio (g kg-1 de matéria seca – MS), fósforo 

(g kg-1 de MS), magnésio (g kg-1 de MS), cálcio (g kg-1 de MS) e compostos 

fenólicos (mg de equivalente a ácido gálico – EAG g-1 de MS) em grãos de feijão 

Andinos avaliados nas gerações F5:6 e F5:7, obtidos a partir do cruzamentos entre os 

parentais Hooter (P1) e Cal 96 (P2). ...................................................................... 29 

 

CAPÍTULO 2 

Figura 1 – Histogramas da coloração do tegumento (valores de L*, a* e b*) em grãos de feijão 

Andinos avaliados nas gerações F5:6 e F5:7, obtidos a partir do cruzamento entre os 

parentais Hooter (P1) e Cal 96 (P2). .........................................................................54 

 

Figura 2 – Histogramas da massa de 100 grãos, concentração de ferro e zinco em grãos de feijão 

Andinos avaliados em gerações F5:6 e F5:7, obtidos a partir do cruzamento entre os 

parentais Hooter (P1) e Cal 96 (P2). .........................................................................57 

 

Figura 3 – Representação do índice Z para luminosidade (L*), cromaticidade a* (a*), 

cromaticidade b* (b*), massa de 100 grãos (M100G, g) e concentração de ferro (Fe, 

mg kg-1 de matéria seca – MS) obtido de três linhagens superiores de feijão com 

tegumento creme e rajas vermelhas (A, B e C) e três linhagens com tegumento 

vermelho e rajas brancas (E, F e G). .........................................................................63 

 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO 1 

Tabela 1 – Resumo da análise de variância, estimativas de médias e de parâmetros genéticos 

para a concentração de potássio (K, g kg-1 de matéria seca – MS), fósforo (P, g kg-

1 de MS), magnésio (Mg, g kg-1 de MS), cálcio (Ca, g kg-1 de MS) e compostos 

fenólicos (CF, mg de equivalente a ácido gálico – EAG g-1 de MS) em grãos de 

linhagens de feijão Andino avaliadas nas gerações F5:6 (safra 2017/2018) e F5:7 

(safrinha 2018). Santa Maria – RS. ....................................................................... 25 

 

Tabela 2 – Média da população original (Xo), média da população selecionada (Xs), 

herdabilidade (h²), ganho de seleção (GS) e percentagem de ganho de seleção (GS, 

%) obtidos na seleção simultânea realizada pelo índice de soma de ranks para 13 

genótipos superiores de feijão Andino selecionados para alta concentração de 

potássio (g kg-1 de matéria seca – MS), fósforo (g kg-1 de MS), magnésio (g kg-1 

de MS), cálcio (g kg-1 de MS) e baixa concentração de compostos fenólicos (mg 

de equivalente a ácido gálico – EAG g-1 de MS) na geração F5:7. ...................... 32 

 

Tabela 3 – Média da população original (Xo), média da população selecionada (Xs), 

herdabilidade (h²), ganho de seleção (GS) e percentagem de ganho de seleção (GS, 

%) obtidos na seleção simultânea realizada pelo índice de soma de ranks para 13 

genótipos superiores de feijão Andino selecionados para alta concentração de 

potássio (g kg-1 de matéria seca – MS), fósforo (g kg-1 de MS), magnésio (g kg-1 

de MS), cálcio (g kg-1 de MS) e concentração de compostos fenólicos (mg de 

equivalente a ácido gálico – EAG g-1 de MS) na geração F5:7. ........................... 35 

 

CAPÍTULO 2 

Tabela 1 – Análise de variância, estimativas de médias e de parâmetros genéticos para a 

coloração do tegumento (valores de L*, a* e b*), massa de 100 grãos (M100G, g), 

concentração de ferro (mg kg-1 de matéria seca – MS) e zinco (mg kg-1 de MS) em 

grãos de linhagens de feijão Andino avaliadas nas gerações F5:6 (safra 2017/2018) 

e F5:7 (safrinha 2018). Santa Maria – RS. ..............................................................50 

 

Tabela 2 – Média1 dos caracteres luminosidade (L*), cromaticidade a* (a*), cromaticidade b* 

(b*), massa de 100 grãos (M100G, g) e concentração de ferro (Fe, mg kg-1 de 

matéria seca – MS) de 52 linhagens F5:7 de feijão Andino, quatro cultivares Andinas 

e oito cultivares Mesoamericanas obtidas em cultivo de safrinha 2018, Santa Maria 

– RS. ......................................................................................................................60 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 11 

2 CAPÍTULO 1 -  PARÂMETROS GENÉTICOS E SELEÇÃO PARA 

CONCENTRAÇÃO DE MACROMINERAIS E COMPOSTOS FENÓLICOS EM 

LINHAGENS DE FEIJÃO ANDINO ............................................................................ 17 

RESUMO ................................................................................................................................. 17 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 18 

2.1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 18 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ 21 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................ 24 

2.4 CONCLUSÕES ........................................................................................................... 36 

2.5 REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 37 

3 CAPÍTULO 2 – PARÂMETROS GENÉTICOS E SELEÇÃO DE LINHAGENS DE 

FEIJÃO ANDINO PARA QUALIDADE TECNOLÓGICA DE GRÃOS E 

CONCENTRAÇÃO DE FERRO E ZINCO ................................................................. 42 

RESUMO ................................................................................................................................. 42 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 42 

3.1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 43 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ 45 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................ 48 

3.4 CONCLUSÕES ........................................................................................................... 63 

3.5 REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 64 

4 DISCUSSÃO ........................................................................................................................ 68 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 69 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 71 

ANEXO A – DADOS METEOROLÓGICOS ..................................................................... 75 

ANEXO B – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO ÍNDICE Z PARA OS DEMAIS   

GENÓTIPOS. .................................................................................................................. 76 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pertencente à família Fabacea, o feijão (Phaseolus vulgaris L.) é uma espécie diplóide 

(2n = 2x = 22) de ampla distribuição geográfica, originário de dois centros de origem, o 

Mesoamericano e o Andino (SINGH et al., 1991). Os grãos de feijão pertencentes ao centro de 

origem Mesoamericano podem ser subdivididos em três raças: Mesoamericana, caracterizada 

por grãos pequenos (< 25 g 100 grãos-1) e hábito de crescimento do tipo II (indeterminado e 

arbustivo) ou tipo III (indeterminado e prostrado); Durango, composta por genótipos de hábito 

de crescimento do tipo III e grãos de tamanho médio (25 a 40 g 100 grãos-1); e Jalisco, 

caracterizada por genótipos de hábito de crescimento do tipo IV (indeterminado e trepador) e 

grãos de tamanho médio (BLAIR et al., 2013). O grupo Andino, também foi subdividido em 

três raças: Nova Granada, representada por genótipos com grãos grandes (> 40 g 100 grãos-1) e 

hábito de crescimento dos tipos I (determinado e arbustivo) ou II; Peru, genótipos com grãos 

grandes e hábito de crescimento dos tipos III ou IV; e Chile, na qual predominam genótipos 

com hábito de crescimento do tipo III e grãos de tamanho médio (BLAIR et al., 2013). 

Os programas de melhoramento genético de feijão têm sido direcionados a obtencção 

de cultivares do tipo preto e carioca (grãos de tegumento creme e rajas marrom), do grupo 

gênico Mesoamericano, restringindo-se ao mercado interno. No entanto, as cultivares de feijão 

conhecidas como grãos especiais, ou seja, aquelas que diferem dos tipos preto e carioca, ainda 

têm recebido pouco enfoque nas pesquisas realizadas no Brasil. Atualmente 90% da área 

cultivada com feijão no país são com grãos dos tipos preto e carioca (LEMOS; MINGOTTE; 

FARINELLI, 2015). A aceitação de feijão de grãos especiais por parte de mercados como o 

canadense e o europeu gera importância comercial para estes grãos. Uma vez que, ao serem 

produtos de exportação, possuam maior valor agregado, gerando maiores rendas e alternativa a 

pequenas e médias propriedades familiares, visto que, em levantamento realizado em 2012 pela 

Comissão Técnica Sul-brasileira de Feijão (CTSBF, 2012), 60% da produção de feijão 

brasileiro é concentrado nessas propriedades. 

Espécies vegetais amplamente distribuídas e com variabilidade dentro da espécie, 

como o caso do feijão, devem ser utilizadas na alimentação como base de dieta. Uma vez que 

diversas deficiências nutricionais assolam a população. Entre elas a deficiência de minerais, tal 

deficiência é disseminada em diferentes estratos da sociedade mundial, sendo já considerada 

um problema de saúde global, como relatado por Roohani et al. (2013). 
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A suplementação mineral por meio do processamento de pós-colheita é um dos meios 

tradicionais de combate à deficiência nutricional. Porém, a introdução de cultivares 

biofortificadas mostrou-se como uma estratégia promissora para prevenir doenças causadas 

pela deficiência de minerais em humanos, pois é uma forma mais sustentável, eficiente e de 

menor custo orçamentário (CLEMENS, 2014). A fim de se combater as diferentes carências 

nutricionais acometidas em humanos é necessário ter noção dos problemas causados 

diretamente pelas deficiências de diferentes minerais. A falta de potássio na dieta leva ao 

aumento da pressão arterial e, consequentemente, ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (EKMEKCIOGLU et al., 2015). O fósforo tem papel na formação do sistema 

estrutural humano, assim como na síntese de substâncias energéticas e de ácidos nucleicos 

(BIBER; HERNANDO; FORSTER, 2013). O magnésio, por sua vez, está envolvido em 

numerosas reações enzimáticas regulatórias do sistema neuromuscular, nervoso central, 

cardiovascular, gastrointestinal e metabólico (AL ALAWI; MAJONI; FALHAMMAR, 2018). 

Já, o cálcio é o mineral em maior proporção no sistema ósseo, responsável pela manutenção e 

acumulação óssea (WEAVER, 2014). A deficiência de ferro causa anemia (ABBASPOUR; 

HURREL; KELISHADI, 2014) e a de zinco, debilidade do sistema imunológico 

(DESHPANDE et al., 2013),  

A concentração de potássio em grãos de feijão rajado (tegumento creme e rajas 

vermelhas) variou de 12,75 a 20,77 g kg-1 de matéria seca – MS, já a concetração cálcio foi de 

0,92 a 1,80 g kg-1 de MS, a concentração de ferro possui intervalo de 57,15 a 159,00 mg kg-1
 

de MS, enquanto que a concentração de zinco foi de 21,85 a 38,95 mg kg-1 de MS (RIBEIRO 

et al., 2013). Blair et al. (2013) relataram intervalo da concentração de magnésio de 2 a 4 g kg-

1 de MS em trabalho com genótipos Andinos. De acordo com Katuuramu et al. (2018), 

linhagens de origem Andinas possuem amplitude para a concentração de fósforo de 3,20 a 5,70 

g kg-1 MS. O feijão é um alimento diário de 300 milhões de pessoas em todo o mundo (SALEH; 

ABOU-SHLEEL; ABOU-HADID, 2012). Essa leguminosa apresenta alta concentração de 

minerais e proteína de boa qualidade (HOGH-JENSEN et al., 2013), além de possuir vitaminas 

e fibra (TALUKDER et al., 2010). Diante desse cenário, o consumo de feijão apresenta-se como 

uma importante estratégia para reduzir os sintomas de deficiência de minerais.  

Ainda que em processos de seleção busca-se apenas características favoráveis, há 

sempre a possibilidade de carrear caracteres indesejáveis, tais como substancias 

antinutricionais, entre elas, os compostos fenólicos. O termo fenólico abrange mais de 10.000 

compostos, os quais se assemelham pelo fato de possuírem uma característica em comum, 

presença de um fenol (anel aromático com pelo menos uma hidroxila), seja em forma simples 
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ou de polímeros (ANGELO; JORGE, 2007). Compostos fenólicos são sintetizados a partir do 

metabolismo secundários das plantas pela rota do ácido chiquímico ou pela rota do ácido 

malônico, logo a aparição destes compostos são especificas de certas famílias de plantas ou de 

espécies, servindo como uma forma de diferenciação taxonômica (TAIZ; ZAIGER, 2004). 

Em feijão há uma grande gama de compostos fenólicos, incluindo flavonóis, 

glicosídeos, antocianinas, taninos, proantocianidinas, isoflavonas e ácidos fenólicos 

(APARICIO-FERNANDES et al., 2006). Compostos fenólicos estão essencialmente presentes 

em maiores quantidades no tegumento dos grãos e em menor quantidade nos cotilédones 

(OMBRA et al., 2016).  

As concentrações de compostos fenólicos em grãos de feijão pode variar de 0,24 a 0,52 

mg equivalente a ácido gálico - EAG / g de semente (WEIDNER et al., 2018) em quatro 

cultivares de feijão com tegumento branco. Nyau et al. (2016), em quatro classes de feijão 

coloridos cultivados na Zâmbia, observaram variação de 0,10 a 0,55 mg EAG / g de semente. 

Por sua vez, Orak et al. (2016) em dez variedades de feijão branco verificaram concentrações 

de 0,33 a 0,61 mg EAG / g de semente. Silva et al. (2017) em avaliação de duas cultivares de 

grãos carioca observaram valores de 3,44 mg GAE / g de semente a 1,88 mg EAG / g de 

semente. 

Formas poliméricas de compostos fenólicos exercem efeitos negativos à saúde 

humana, limitando a digestibilidade das proteínas e a atividade da α-amilase (JOSEPH et al., 

2014). Taninos inibem a pectinase, celulase, amilases, β-galactosidases, lipases e enzimas 

proteolíticas. Em relação aos minerais, há um decréscimo da concentração de ferro e de zinco, 

quando ocorre o aumento na concentração de compostos fenólicos (OATWAY; 

VASANTHAM; HELM, 2007). Ahmed e Shehata (1992) observou que compostos fenólicos 

possuem mecanismos de interação com cátions divalentes (Ca2+ e Mg2+), resultando em efeitos 

secundários, como o aprisionamento destes minerais. Neste âmbito é preciso que haja redução 

da concentração de compostos fenólicos em linhagens selecionadas. 

Contudo é necessário salientar a capacidade antioxidante promovida pelos compostos 

fenólicos. Estes compostos são capazes de reduzir a oxidação lipídica, prevenir a aterosclerose, 

hipertensão arterial e câncer (SADEGHI et al., 2015). Devido a isso o consumo de alimentos 

ricos em compostos fenólicos tem aumentado em âmbito mundial (HOLLMAN; ARTS, 2001). 

Neste sentido é necessário selecionar linhagens com alta concentração de compostos fenólicos, 

capazes de suprir as exigências deste nicho de consumo. 

Ainda que o melhorista desenvolva linhagens elites de feijão com características 

agronômicas desejáveis ou biofortificadas, estas precisam possuir caractísticas sensoriais de 
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interesse para o mercado consumidor. Para serem aceitas no mercado necessitam ter a chamada 

qualidade comercial, determinada pelo tipo de grão, ou seja, cor, brilho, formato e tamanho 

(BASSINELLO et al., 2003). 

 A coloração pode ser avaliada visualmente ou determinada em um colorímetro. As 

avaliações visuais são realizadas mediante uso de escalas (ARAÚJO, 2012), porém, quando 

comparados à medição realizada em um equipamento, não apresentam tanta confiabilidade nos 

resultados. A coloração do tegumento dos grãos pode ser quantificada em um colorímetro em 

três eixos (L*, a* e b*). O sistema de cores L-a-b foi estabelecido pela Comissão Internacional 

de Iluminação (CIE) de 1976 (CIE, 1976). Neste sistema, o valor de L* representa a 

luminosidade e os valores de a* e b* indicam a cromaticidade. O valor de L* caracteriza a 

luminância e é expresso em valores de 0 para o preto a 100 para o branco; o valor de a* 

representa a cromaticidade do tom verde ao vermelho e adquire valor de -60 a +60; e o valor 

de b*, ou seja, a saturação do azul ao amarelo, apresenta valores de -60 a +60 (BERNARDO, 

2010).  Em trabalhos prévios o valor de L* variou de 44,00 a 66,99 (POSSOBOM et al., 2014) 

e de 41,80 a 62,00 (RIBEIRO et al., 2014a) em grãos de feijão rajado. 

Uma das grandes vantagens que o feijão apresenta em relação as demais espécies 

autógamas é o seu alto nível de diversidade genética (GEPTS, 2008), o que permite ampla 

exploração da variabilidade genética por programas de melhoramento. Nesse cenário, o 

melhoramento pode contribuir com o aumento da qualidade nutricional e tecnológica em grãos 

de feijão do grupo gênico Andino, visando atender as exigências do consumidor. Entende-se 

como qualidade nutricional o incremento de conteúdo nutrivo, como minerais, vitaminas, 

carboidratos, fibras e proteínas, nas partes comestíveis da planta, além da redução de agentes 

antinutricionais, ou seja, agentes que promovam o decréscimo da biodisponibilidade de 

determinado nutriente. Da mesma forma, a qualidade tecnológica em feijão é dada por 

características que satisfazam o desejo do consumidor, tais quais como menores tempos de 

cozimento, tamanho, formato e coloração dos grãos, capacidade de hidratação, menor presença 

de grãos de casca dura. Os grãos de feijão de diferentes cores possuem aceitação no mercado 

internacional e com o desenvolvimento de linhagens com maior concentração de minerais nos 

grãos poderá ocorrer um aumento no valor agregado do produto, gerando mais fonte de renda 

ao agricultor e diversificando o padrão de consumo interno de feijão. Segundo Nitzke et al. 

(2010) muitos consumidores buscam alimentos que possuam qualidades nutricionais benéficas 

a saúde, como alimentos ricos em minerais. Assim não só o apelo visual (coloração e forma) e 

a preferência regionalizada define a preferência do consumidor, a qualidade nutricional do 

produto também é levada em conta. 
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Visto a importância do feijão e seu promissor uso no controle de deficiências 

nutricionais, é necessário traçar estratégias capazes de obter sucesso na seleção de genótipos 

superiores. Para tal o conhecimento dos parâmetros genéticos da concentração de minerais, 

compostos fenólicos, coloração de tegumento e massa de 100 grãos em grãos de feijão Andino 

é necessário para o estabelecimento destas estratégias de seleção e condução de populações 

segregantes. Como a maioria das pesquisas foram feitas com base em linhagens do grupo 

Mesoamericano, pouco se sabe sobre o controle genético desses caracteres em linhagens do 

grupo Andino. Estudos prévios de obtenção de estimativas de parâmetros genéticos de 

compostos fenólicos não foram encontrados na literatura para geração precoce ou avançada. 

Na seleção de linhagens superiores, devem-se considerar diversos caracteres 

conjuntamente. Pórem, há dificuldades de encontrar genótipos superiores para todos os 

caracteres simultaneamente de forma indireta. A identificação de genótipos superiores com 

base em apenas uma, ou em umas poucas características, tem se mostrado inadequada. Uma 

vez que ao fim do processo é gerado um produto superior apenas aos caracteres selecionados, 

desconsiderando as demais características importantes para a aceitação da nova cultivar por 

parte do mercado consumidor e por parte dos agricultores (CRUZ; CARNEIRO; REGAZZI, 

2014). 

Nesse sentido, a seleção simultânea de vários caracteres desejáveis é uma alternativa 

que pode aumentar a probabilidade de sucesso em um programa de melhoramento. Melhoristas 

empregam índices de seleção, que constituem em um caráter adicional, estabelecido pela 

combinação linear ótima de vários caracteres, entre eles está o índice de soma de ranks 

(MULAMBA; MOCK, 1972), que consiste em classificar os genótipos em ordem favorável ao 

melhoramento. Este método tem como vantagem a eliminação da necessidade de se 

estabelecerem pesos econômicos e a interferência de imprecisões das matrizes de covariâncias 

fenotípicas e genotípicas na estimação dos coeficientes do índice (CRUZ; REGAZZI, 1997). 

Outras alternativas são testadas recentemente, entre elas índice Z (MENDES; RAMALHO; 

ABREU, 2009), o qual é baseado no somatório de variáveis padronizadas por parcelas, visando 

torna-las diretamente comparáveis. Este índice não necessita de estimativas de covariâncias 

genéticas e fenotípicas e permite identificar visualmente por meio de gráficos em quais 

caracteres determinado indíviduo ou progênie tem fenótipos favoráveis e em quais ela é 

deficiente. O que torna a identificação dos indivíduos superiores rápida e fácil (REIS et al., 

2011).  

O uso de determinado método é decidido conforme os caracteres selecionados e o 

objetivo da pesquisa. Historicamente programas de melhoramento vêm obtendo sucesso em 
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programas de biofortificação, como Ribeiro et al. (2013) ao selecionarem linhagens 

Mesoamericanas com desempenho agronômico, simultaneamente a alta concentração de 

minerais. Maziero, Ribeiro e Storck (2015) obtiveram sucesso ao selecionarem linhagens 

Mesoamericanas de feijão para arquitetura de planta, produtividade de grãos e concentração de 

minerais, usando índice multiplicativo.  

Sendo assim, os objetivos desse trabalho foram: (1) verificar se existe variabilidade 

genética para a concentração de minerais, de compostos fenólicos e para caracteres que 

conferem qualidade tecnológica em grãos de linhagens de feijão Andino nas gerações F5:6 e 

F5:7; (2) analisar o padrão de herança e obter estimativas de parâmetros genéticos para esses 

caracteres; (3) selecionar linhagens de feijão Andino com alta qualidade nutricional e 

tecnológica. 

A dissertação está dividida dois capítulos. O primeiro capítulo é intitulado “Parâmetros 

genéticos e seleção para a concentração de macrominerais e compostos fenólicos em 

linhagens de feijão Andino” enquanto o segundo capítulo é intitulado “Parâmetros genéticos 

e seleção de linhagens de feijão Andino para qualidade tecnológica de grãos e 

concentração de ferro e zinco”.  
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2 CAPÍTULO 1 

 

PARÂMETROS GENÉTICOS E SELEÇÃO PARA CONCENTRAÇÃO DE 

MACROMINERAIS E COMPOSTOS FENÓLICOS EM LINHAGENS DE FEIJÃO 

ANDINO 

 

GENETIC PARAMETERS AND SELECTION FOR MACROMINERAL 

CONCENTRATION AND PHENOLIC COMPOUNDS IN ANDEAN COMMON 

BEAN LINES 

 

RESUMO 

 

Informações a respeito dos parâmetros genéticos são requeridas para o desenvolvimento 

de cultivares de feijão com mair apelo nutricional do consumidor. Diante disso, os objetivos 

deste trabalho foram obter estimativas de parâmetros genéticos e analisar o padrão de herança 

da concentração de potássio, fósforo, magnésio, cálcio e compostos fenólicos em linhagens 

recombinantes de feijão Andino, e selecionar linhagens com alta concentração de 

macrominerais e baixa concentração de compostos fenólicos para não tornar os minerias 

indisponíveis pela ação antinutricionais dos compostos fenólicos, e por fim selecionar linhagens 

com alta concentração de macrominerais e de compostos fenólicos de feijão para atender a 

demanda por alimentos com capacidade antioxidante o programa de biofortificação. As 

linhagens de feijão foram previamente obtidas a partir do cruzamento entre as cultivares 

Andinas Hooter e Cal 96. Os recombinantes foram avançados até geração F5 pelo método de 

descendência de uma única semente e avaliados a campo nas gerações F5:6 e F5:7. Alta 

herdabilidade foi constatada para potássio em geração F5:6 (h²: 86,90%), fósforo em geração 

F5:6 (83,42%), magnésio (98,85 - 69,01%), cálcio (81,85 - 85,67%) e compostos fenólicos 

(78,83 - 70,51%) em ambas gerações avaliadas. Porém na geração F5:7 a herdabilidade para a 

concentração de potássio e fósforo foi de intermediária magnitude, 45,71 e 43,15%, 

respectivamente. Variabilidade genética, segregação transgressiva e padrão de herança 

quantitativa foram observados para todos os caracteres. A linhagem DFA 34-18 possui alta 

concentração de potássio e fósforo e a linhagem DFA 46-18 apresenta alta concentração de 

potássio, fósforo e cálcio, ambas têm moderada concentração de compostos fenólicos e serão 

selecionadas pelo programa de biofortificação, estas linhagens serão direcionadas à atender a 

demanda por alimentos com alta concentração de minerais e sem compostos antinutricionais 

para supressão de deficiências de minerais. As linhagens DFA 04-18 e DFA 05-18 apresentam 

alta concentração de potássio, fósforo e de compostos fenólicos, a fim de atender o nicho de 

mercado por alimentos com capacidade antioxidante.  

 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; biofortificação; herdabilidade. 
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ABSTRACT 

 

Information regarding genetic parameters are required for the development of bean 

cultivars with the highest nutritional appeal of the consumer. The objective of this work was to 

obtain estimates of genetic parameters and to analyze the inheritance pattern of the 

concentration of potassium, phosphorus, magnesium, calcium and phenolic compounds in 

recombinant Andean bean strains and to select strains with high concentration of macrominerals 

and low concentration of phenolic compounds so as not to make the minerals unavailable 

through the antinutritional action of the phenolic compounds, and finally to select lines with 

high concentrations of macrominerals and phenolic compounds of beans to meet the demand 

for foods with antioxidant capacity the biofortification program. Bean lines were previously 

obtained from the Anders Hooter and Cal 96 cultivars. Recombinants were advanced to F5 

generation by the single seed progeny method and evaluated in the F5:6 and F5:7 generations 

field. High heritability was observed for potassium in the F5:6 generation (h²: 86.90%), 

phosphorus in the F5:6 generation (83.42%), magnesium (98.85 - 69.01%), calcium - 85.67%) 

and phenolic compounds (78.83 - 70.51%) in both generations evaluated. However in 

generation F5:7, the heritability for the potassium and phosphorus concentration was of 

intermediate magnitude, 45.71 and 43.15%, respectively. Genetic variability, transgressive 

segregation and quantitative inheritance pattern were observed for all characters. The DFA line 

34-18 has a high concentration of potassium and phosphorus and the DFA line 46-18 has a high 

concentration of potassium, phosphorus and calcium, both have a moderate concentration of 

phenolic compounds and will be selected by the biofortification program, to meet the demand 

for foods with high concentrations of minerals and without antinutritional compounds to 

suppress mineral deficiencies. The strains DFA 04-18 and DFA 05-18 present high 

concentrations of potassium, phosphorus and phenolic compounds, in order to meet the market 

niche for foods with antioxidant capacity. 

 

Keywords: Phaseolus vulgaris; biofortification; heritability. 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é uma excelente fonte de proteína, fibra, amido 

resistente (MESSINA, 2014) e possui alta concentração de minerais, muitos desses limitantes 

para uma boa dieta humana (MUDRYJ; YU; AUKEMA, 2014). Esta leguminosa é amplamente 

cultivada e consumida no mundo, especialmente em regiões da África, América Latina e Ásia 

(BEEBE, 2012). A existência de variabilidade genética para a concentração de muitos 

nutrientes (KATUURAMU et al., 2018), como minerais, proteínas, carboidratos, vitaminas, 

permite o desenvolvimento de cultivares de feijão com qualidade nutricional. 

Os grãos de feijão são classificados em diferentes classes de mercado com base em 

sua forma e cor. Ainda que o feijão carioca corresponda a 70% do mercado consumidor 

brasileiro, seguido pelo feijão preto, há uma grande diversidade e aceitação de outros tipos de 
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feijão (FERRARI; RAMOS JÚNIOR, 2015). Assim, como o feijão rajado proveniente do grupo 

gênico Andino, possivelmente introduzido da Colômbia, são caracterizados por apresentar 

tegumento de grãos de coloração creme com manchas vermelhas e tamanho grande (> 40 g 100 

grãos-1) (BLAIR et al., 2013; CHEN et al., 2015a). Os principais mercados consumidores deste 

feijão são França e Itália, com aceitação no mercado ibérico e alemão (FERRARI; RAMOS 

JÚNIOR, 2015). O feijão rajado atualmente tem dois polos produtivos no Brasil, sendo um no 

noroeste mineiro e outro no sudoeste paranaense, sua produção total na safra 2016/2017 foi de 

44 mil toneladas, sendo o equivalente a 1,26% da produção total de grãos de feijão nesta safra 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, 2017) A 

importância de diversificação de produtos se dá, pois, em menos de uma década a população 

brasileira chegará aos 220 milhões de habitantes, se o consumo permancerer estabilizado na 

casa dos 16 a 17 quilos per capita, como indica o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2017), a demanda de abestecimento interno deverá aumentar 400 mil toneladas, ou seja, 

12% em relação a safra 2017/2018. 

Os gãos de feijão ditos especiais, incluindo os grãos rajados, são considerados grãos do 

tipo exportação, uma vez que são grãos do tipo preferidos em culinárias internacionais. 

Comercializados especialmente enlatados e em grãos secos, podem ser uma nova fonte de renda 

a partir da exportação deste produto ou criando nicho de mercado interno. Instuições brasileiras, 

como o Instituto Agronômico de Campinas já adota estratégias de desenvolvimento de 

cultivares de feijão rajado, lançando a cultivar IAC Nuance, cultivada nos Estados Unidos, 

Canadá e Argentina, com consumo importante na Europa e Ásia (MAPA, 2018) Tais estratégias 

significam salto em termos de adequação de produtos de origem nacional ao mercado mundial. 

Dada a importância socioeconômica desempenhada pelo feijão no Brasil, esta cultura 

quando utilizada na dieta supre parte das diversas demandas nutricionais diárias. Em todo o 

mundo, as deficiências de ferro e zinco são problemas de saúde pública mais acentuados, uma 

vez que ocorrem com mais frequência e por muitas vezes estarem associadas ao fenômeno 

“fome oculta” (TULCHINSKY, 2010). A “fome oculta” é uma forma de desnutrição que ocorre 

quando a ingestão ou absorção de nutrientes é baixa demais para manter uma boa saúde, devido 

a combinação de dieta pobre, doença e aumenta das necessidades de nutrientes (MUTHAYYA 

et al., 2013). Entretanto, os macrominerais desempenham papéis fundamentais na constituição 

do organismo humano, sendo necessários em quantidades regulares para um bom desempenho 

metabólico. Diferentes macrominerais exercem e participam de metabolismos diferentes, 

gerando funções e matabólitos específicos. A exemplo, o potássio exerce função de controle da 

pressão arterial, importante para o bom funcionamento do sistema cardiovascular 
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(EKMEKCIOGLU et al., 2015); o fósforo participa da síntese de substâncias energéticas e de 

ácidos nucleicos (BIBER; HERNADNO; FORSTER, 2013); reações enzimáticas que regulam 

diversos sistemas, tal como o central, cardiovascular e intestinal utilizam o magnésio como 

percursor e ativador, sendo faltante, desregula tais reações e sistemas (AL ALAWI; MAJONI; 

FALHAMMAR, 2018); Weaver (2014) relata que o mineral com maior acumulo no organismo 

humano é o cálcio, isso por que ele é o principal constituinte de ossos. 

Há dois meios para realizar a biofortificação nutricional de alimentos, sendo a 

biofortificação agronômica, ou seja, aumento das conncentrações de minerais por meio de 

práticas agronômicas, e a biofortificação genética, que consiste do aumento da concentração de 

minerais por meio do melhoramento genético ou biotecnológico, selecionando genótipos com 

incremento de minerais nas porções comestíves, esta é menos onerosa e mais eficiente 

(GRAHAM, 2003). Na cultura do feijão tal estratégia é adotada, uma vez que é do interesse do 

consumidor adquirir grãos de cultivares de feijão biofortificadas para macrominerais. 

A fim de ter êxito na obtenção de linhagens biofortificadas de feijão melhoristas usam 

estimativas de paramêtros genéticos para norteamento dos programas de melhoramento. 

Katuumaru et al. (2018) em grãos cozidos de 206 acessos endogâmicos de feijão Andino 

verificaram intermediária herdabilidade para potássio (42,20%) e para cálcio (49,70%) e baixa 

herdabilidade para fósforo (32,90%). Não foram encontrados trabalhos prévios de 

herdabilidade em feijão Andino em gerações avançadas para a concentração de macrominerais.  

Programas de melhoramento que visam desenvolver cultivares de feijão biofortificado 

devem levar em conta substâncias antinutricionais, como compostos fenólicos. Estes compostos 

constituem um grupo químico caracterizado pela presença de um anel aromático em sua 

constituição química e são provenientes do metabolismo secundário das plantas (JOSEPH et 

al., 2014), a partir da rota do ácido chiqímico ou do ácido malônico. Compostos fenólicos são 

considerados antinutricionais, uma vez que estes compostos possuem interação com compostos 

divalentes, como o magnésio e o cálcio, causando efeitos secundários, tais como a 

indisponibilidade digestiva (AHMED; SHEHATA, 1992), nesse sentido é importante 

desenvolver cultivares de feijão com baixos teores de compostos fenólicos nos grãos. 

Ainda que os principais estudos sobre compostos fenólicos em feijão envolvem a sua 

ação antioxidante, capaz de reduzir a oxidação lipídica, prevenção da aterosclerose, hipertensão 

arterial e câncer (SADEGHI et al., 2015), logo, para o nicho populacional interessado nos 

benefícios causados pela ação antioxidante é relevante desenvolver cultivares de feijão com alta 

concentração de compostos fenólicos nos grãos de feijão. Em estudo realizado no Canadá a 

concentração de compostos fenólicos em grãos de sete diferentes genótipos de feijão rajado 
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variou de 0,67 a 4,15 EAG g-1 de MS (CHEN et al., 2015b). A depender do nicho mercadológico 

ao qual a cultivar melhorada será inserida, a concentração de compostos fenólicos nos grãos é 

variada. Trabalhos prévios que estudem parâmetros genéticos para compostos fenólicos não 

foram encontrados em feijão, independente do centro de origem. 

Programas de melhoramento estão conectados com as novas exigências 

mercadológicas, assim, cultivares de feijão que propiciem boa qualidade nutricional são de 

suma importância. Logo os objetivos deste trabalho foram obter estimativas de parâmetros 

genéticos para a concentração de potássio, fósforo, magnésio, cálcio e compostos fenólicos em 

linhagens recombinantes de feijão Andino, selecionar linhagens com alta concentração de 

macrominerais e baixa concentração de compostos fenólicos para não tornar os minerias 

indisponíveis pela ação antinutricionais dos compostos fenólicos, e por fim selecionar linhagens 

com alta concentração de macrominerais e de compostos fenólicos de feijão para atender a 

demanda por alimentos com capacidade antioxidante para o programa de biofortificação.  

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A população de linhagens recombinantes avaliada foi obtida a partir do cruzamento 

dirigido entre as cultivares de feijão Andino Hooter (Seminis Seed Co, Estados Unidos da 

América, 2009) e Cal 96 (National Agricultural Research Organisation, Uganda, 1998). A 

cultivar Hooter apresenta grãos de coloração creme com rajas vermelho claro e alta 

concentração de potássio (20,77 g kg-1 de MS), enquanto que a cultivar Cal 96 possui grãos de 

coloração vermelho escuro com rajas creme e alta concentração de cálcio (1,80 g kg-1 de MS) 

(RIBEIRO et al., 2014). Essas cultivares não são amplamente produzidas no Brasil, mas foram 

selecionadas para desenvolver linhagens devido a suas características de complementariedade 

envolvendo a concentração de minerais, produtividade de grãos e tempo de cozimento. 

As gerações segregantes foram avançadas até a geração F5 em casa-de-vegetação no 

Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) pelo método de 

Descendência de uma Única Semente (SSD) modificado. Para tanto, foram semeadas três 

sementes por progênie em cada vaso e no estádio de primeira folha trifoliolada (V3) fez-se o 

desbaste para uma planta. As sementes de cada planta foram colhidas individualmente e 

acondicionadas em sacos de papel em câmara fria (2ºC e 70% de umidade relativa). 

Dois experimentos de campo foram semeados nas épocas de cultivo de safra 2017/2018 

e de safrinha 2018 na área experimental do Departamento de Fitotecnia da UFSM 

(29º43’22.31”S, 53º43’15.14”O e altitude de 95 m), Santa Maria, Rio Grande do Sul. Brasil. A 
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região possui clima subtropical úmido, com verões quentes e estação seca indefinida. O solo é 

classificado como Argissolo vermelho amarelo alítico típico e foi preparado de maneira 

convencional, com aragem e gradagem.  A correção da fertilidade do solo foi realizada 

conforme a interpretação da análise de solo e exigências da cultura.  

O primeiro experimento foi semeado no dia 13 de novembro de 2017 (safra 2017/2018) 

que corresponde a época tradicional de cultivo de feijão na região.  O delineamento usado foi 

blocos aumentados, com três repetições. Os tratamentos consistiram de 61 linhagens de feijão, 

sendo 57 linhagens F5:6 (tratamentos não comuns) e quatro tratamentos comuns: duas cultivares 

parentais (Hooter e Cal 96) e duas cultivares testemunhas (Pérola e Iraí). A unidade 

experimental foi composta por uma linha de 1 m, espaçada a 0,5 m, e com densidade de 

semeadura de 10 sementes por metro linear. 

O segundo experimento foi instalado no cultivo de safrinha 2018 (27/02/2018), época 

menos explorada pelos agricultores por apresentar condições climáticas menos propícias ao 

desenvolvimento da cultura. O delineamento adotado foi o látice simples 8 x 8, usando o mesmo 

tamanho de parcela do experimento de safra. Os tratamentos compreenderam 64 linhagens de 

feijão: 52 linhagens F5:7, duas cultivares parentais (Hooter e Cal 96), duas cultivares 

testemunhas de origem Andina (Iraí e BRS MG Realce) e oito cultivares testemunhas de origem 

Mesoamericana com grãos do tipo carioca (Pérola, Carioca, BRS Estilo, Fepagro Garapiá, IAC 

Imperador, IPR Tangará, IPR Siriri e SCS 205 Riqueza). As cultivares Mesoamericanas foram 

inseridas no experimento a fim de que fosse possível utilizar o delineamento de látice 

balanceado e porque não havia outras cultivares de feijão Andino registradas para o cultivo no 

estado do Rio Grande do Sul. 

As práticas de manejo foram uniformes e similares em ambos experimentos. Foram 

realizadas capinas manuais semanalmente para controle de plantas daninhas. O uso de 

defensivos químicos foi efetuado conforme recomendações técnicas da CTSBF (2012), para 

controle de pragas e doenças fúngicas. 

 No estádio R9, caracterizado pela maturação das vagens, as plantas foram colhidas 

manualmente e beneficiadas, sendo os grãos de cada parcela armazenados individualmente em 

sacos de papel, após secagem natural, e acondicionados em câmara fria com temperatura entre 

3 e 6 °C. Em seguida realizaram-se as técnicas de digestão nítrica-perclórica (3:1), como 

descrito previamente por Miyazawa et al. (2009) para a obtenção de uma solução com a 

concentração de macrominerais. A quantificação da concentração de potássio, fósforo, cálcio e 

magnésio foi realizada por meio de espectofotometria de chama (B262, Micronal, São Paulo, 

SP, Brasil), de emissão ótica (AA-7000, Shimadzu, São Paulo, SP, Brazil) e de absorção 
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atômica (AAS, Perkin Elmer AAnalyst 200, Waltham, Estados Unidos da América), 

respectivamente. 

A extração dos compostos fenólicos foi realizada de acordo com a metodologia descrita 

por Moreira-Araújo et al. (2018). Inicialmente, uma amostra de 0,2 g da farinha de feijão foi 

colocada em tubos falcon de 15 mL. Adicionou-se 8 mL de acetona 80% e realizou-se a agitação 

da mistura em vórtex (AP56, Phoenix Luferco, Araraquara, Brasil) por 10 s. Após, a amostra 

foi submetida a ultrassom (16 00A, Unique, Indaiatuba, Brasil) por 15 min e depois foi 

centrifugada a 3500 rpm por 15 min em centrífuga (5810 R, Eppendorf, Hamburgo, Alemanha). 

O sobrenadante foi coletado e utilizado para a determinação dos compostos fenólicos totais, 

seguindo a metodologia proposta por Singleton e Rossi (1965). O reagente de Folin-Ciocalteau 

foi adicionado ao extrato da amostra (20 µL), juntamente com o carbonato de sódio 7,5%. Após 

um repouso de 2 h, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz, foi realizada a leitura dos 

compostos fenólicos, em um leitor UV-vis e fluorescência de microplacas (AF2200, Eppendorf, 

Hamburgo, Alemanha), a 765 nm. Uma curva padrão com ácido gálico foi preparada e os 

resultados foram expressos em mg equivalente a ácido gálico (EAG) por g de amostra. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância de acordo com os 

delineamentos de blocos aumentados e de látice simples para as gerações F5:6 e F5:7, 

respectivamente. Apenas para o delineamento látice foi verificada a sua eficiência em relação 

ao delineamento de blocos casualizados, conforme descrito por Federer (1955). A precisão 

experimental foi avaliada pelo coeficiente de variação experimental (CVe, %) obtido por 

CVe = 100
√QMe

m
, em que QMe corresponde ao quadrado médio do erro e m é a média geral do 

experimento. A acurácia seletiva (AS) foi obtida conforme descrito por Resende e Duarte 

(2007), com o emprego da fórmula 𝐴S= √1- 
1

Fc
, em que Fc corresponde ao valor de F calculado 

da análise de variância para cada caractere. 

As seguintes estimativas de parâmetros genéticos foram obtidas: variância fenotípica 

(σ
f

2), variância ambiental (σ
a

2), variância genética (σ
g

2), herdabilidade (h
2
= 

σg
2

σf
2), coeficiente de 

variação genético (CVg = 100
√𝜎𝑔

2

m
) e a razão entre o coeficiente de variação genético e o 

coeficiente de variação ambiental (CVg CVe)⁄ , para ambas as gerações avaliadas.  

A avaliação do padrão de herança (qualitativo ou quantitativo) foi verificada por meio 

de histogramas de classes de frequência, determinadas pela fórmula √n, em que n é o número 
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de observações. Os histogramas foram gerados com o auxílio da planilha eletrônica Microsoft 

Office Excel. 

As 13 linhagens superiores (20% do total de linhagens avaliadas na geração F5:7) foram 

selecionadas de acordo com as estimativas de ganho de seleção obtidas pelo índice de soma de 

ranks (MULAMBA; MOCK, 1978). Para tanto, realizou-se, primeiramente a seleção direta para 

a concentração de potássio, fósforo, magnésio e cálcio nos grãos e a seleção inversa para a 

concentração de compostos fenólicos nos grãos. Assim foi atribuído peso 2 para todos os 

caracteres avaliados, exceto para a concentração de compostos fenólicos, o qual recebeu peso 

1.  A seleção também foi realizada no sentido de identificar as linhagens com alta concentração 

de macrominerais e de compostos fenólicos, ou seja, seleção direta para todos os caracteres. Os 

seguintes pesos foram atribuídos: 3 para compostos fenólicos, 2 para concentração de fósforo 

e 1 para os demais macrominerais. As análises estatísticas foram realizadas no software GENES 

(CRUZ, 2016). 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.3.1 Resultados gerais 

 

Na análise de variância individual observou-se diferença significativa entre os genótipos 

avaliados para a concentração de potássio, fósforo, magnésio, cálcio e compostos fenólicos nas 

gerações F5:6 e F5:7 (Tabela 1). Diferenças entre genótipos para a concentração de potássio, 

fósforo, magnésio e cálcio (CEYHAN; HARMANKAYA; KAHRAMAN, 2014) e compostos 

fenólicos (PARMAR et al., 2017) foram previamente descritas em feijão Andino. Assim, foi 

constatado que há variabilidade genética entre as linhagens de feijão Andino avaliadas nas 

gerações F5:6 e F5:7 para a concentração de macrominerais e compostos fenólicos, o que 

possibilita a seleção de linhagens para o programa de biofortificação.  

Os valores de coeficiente da variação experimental variaram de 0,50 (concentração de 

magnésio, geração F5:6) a 21,09 (concentração de compostos fenólicos, geração F5:7). Estes 

valores foram inferiores aos descritos anteriormente por Jost et al. (2010) para concentração de 

potássio, fósforo, magnésio e cálcio ao avaliarem 19 cultivares de feijão Mesoamericano.  

Quanto a acurácia seletiva (AS), todos os macromierais avaliados na geração F5:6 foram 

classificados em classe de precisão experimental muito alta (AS > 0,90) e alta para para 

compostos fenólicos (0,70 < AS < 0,90).  Já na geração F5:7 a acurácia seletiva foi inferior, 

apenas a concentração de cálcio nos grãos foi muito alta (0,92), para os caracteres concentração 
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de magnésio e compostos fenólicos nos grãos foi classificada como alta, 0,83 e 0,84, 

respectivamente, e baixa (AS < 0,50) nos demais caracteres, conforme classificação proposta 

por Resende e Duarte (2007).  

Tabela 1 – Resumo da análise de variância, estimativas de médias e de parâmetros genéticos 

para a concentração de potássio (K, g kg-1 de matéria seca – MS), fósforo (P, g kg-

1 de MS), magnésio (Mg, g kg-1 de MS), cálcio (Ca, g kg-1 de MS) e compostos 

fenólicos (CF, mg de equivalente a ácido gálico – EAG g-1 de MS) em grãos de 

linhagens de feijão Andino avaliadas nas gerações F5:6 (safra 2017/2018) e F5:7 

(safrinha 2018). Santa Maria – RS. 
 

Fonte de variação GL1   K   P   Mg   Ca   CF 

  Quadrado Médio 

                                          Geração F5:6 

Bloco 2  2,01  0,81  0,00  0,18  1,08 

Tratamento (ajustado) 60  1,28*  0,19*  0,01*  0,12*  0,59* 

Resíduo 6  0,18  0,03  0,00  0,02  0,15 

CVe (%)2   3,72  4,46  0,50 12,24  9,66 

Acurácia seletiva   0,93  0,91  0,99  0,92  0,86 

Média geral  11,41  3,96  1,83  1,11  3,92 

Média das linhagens  11,44  4,08  1,84  1,10  4,00 

Média das testemunhas  11,23  3,96  1,82  1,14  3,57 

Variância fenotípica   1,382  0,200  0,007  0,100  0,704 

Variância ambiental   0,181  0,033  0,000  0,018  0,149 

Variância genética   1,201  0,166  0,007  0,082  0,555 

Herdabilidade (%)  86,90 83,42 98,85 81,85 78,83 

CVg (%)3   9,58 10,00  4,61 25,99 18,64 

CVg/CVe4   2,57  2,24  9,28  2,12  1,93 

                                       Geração F5:7 

Repetição 1   1,44   1,75   0,00   0,00   1,08 

Bloco/repetição (ajustado) 14   0,58   0,19   0,00   0,00   0,20 

Tratamento (ajustado) 63   0,61*   0,20*   0,01*   0,09*   1,16* 

Resíduo 49   0,33   0,12   0,00   0,01   0,34 

CVe (%)2    4,19   7,14   3,10   11,87 21,09 

Acurácia seletiva    0,67   0,66   0,83   0,92   0,84 

Eficiência do látice  109,09 106,63 116,24 101,92 90,76 

Média geral   13,78   4,77   1,81   0,97   2,78 

Média das linhagens   13,77   4,79   1,81   0,92   2,81 

Média das testemunhas   13,74   4,70   1,80   1,16   2,64 

Variância fenotípica    0,307   0,102   0,005   0,046   0,583 

Variância ambiental    0,167   0,058   0,002   0,007   0,172 

Variância genética    0,140   0,044   0,003   0,039   0,411 

Herdabilidade (%)  45,71 43,15 69,01 85,67 70,51 

CVg (%)3    2,72   4,40   3,27 20,51 23,06 

CVg/CVe4    0,65   0,62   1,05  1,73  1,09 
1GL: graus de liberdade 2CVe (%): coeficiente de variação ambiental. 3CVg (%): coeficiente de variação genético; 
4CVg/CVe: razão entre coeficiente de variação genético e coeficiente de variação ambiental. 
*Significativo pelo teste F a 5% de probabilidade. 
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Possivelmente as condições climáticas de safrinha (geração F5:7), época menos propícia 

para o desenvolvimento da cultura do feijão devido a baixa incidência de radiação solar e 

temperaturas mínimas inferiores ao comparado na safra 2017/2018 (ANEXO A) afetaram o 

desenvolvimento de algumas parcelas, criando variabilidade ao acaso, devido a diferentes 

condições climáticas, aumentando a imprecisão experimental medida pelo CVe e AS. Os 

valores de acurácia seletiva na geração F5:6 foram semelhantes aos observados por Silva et al. 

(2012) ao avaliarem a precisão experimental da concentração de potássio, fósforo, magnésio e 

cálcio em grãos de 100 diferentes linhagens de feijão de grãos carioca, preto e de outras cores 

e um pouco inferiores na geração F5:7. Tais valores de AS e coeficiente de CVe apresentados 

na Tabela 1 proporcionam confiabilidade nos resultados obtidos nestes experimentos. 

Na geração F5:7, a eficiência do delineamento látice foi superior ou próxima a 100% para 

todos os caracteres avaliados. Valores próximos e acima de 100% demonstram que houve maior 

variação dentro dos blocos do que entre as repetições, indicando maior eficiência no uso do 

delineamento em látice em relação ao uso do delineamento blocos ao acaso. Ou seja, o uso do 

delineamento látice na safrinha 2018 foi adequado, o que justifica a apresentação da análise de 

variância por esse delineamento. Em áreas em que os tratamentos não podem ser distribuídos 

de modo a formar blocos completos, seja por limitação de área útil, grande número de genótipos 

avaliados ou restrição de sementes, sem comprometer a homogeneidade desses blocos, o látice 

deve ser utilizado (SILVA et al., 1999). 

 

2.3.2 Parâmetros genéticos da concentração de macrominerais em feijão Andino 

 

Independente da época avaliada, a variância fenotípica foi explicada em sua maior parte 

pela variância genética para a concentração de magnésio e cálcio nos grãos (Tabela 1). Logo, a 

expressão da concentração destes macrominerais em grãos de feijão Andino nas gerações F5:6 e 

F5:7 pode ser justificada pela variação genética, com pouca influência do ambiente. Assim têm-

se um indicativo de facilidade na identificação de linhagens superiores de feijão Andino para o 

programa de biofortificação com ganhos de seleção favoráveis aos objetivos da seleção. 

Entretanto, a expressão da concentração de potássio e fósforo na geração F5:7 teve maior 

participação dos efeitos ambientais, diferentemente do ocorrido na geração F5:6. Assim 

evidencia-se que as condições ambientais no segundo cultivo (safrinha 2018) apresentram uma 

maior interação com a cultura, aumentando o quadrado médio do erro. 

Trabalhos prévios que explicam a partição da variância fenotípica em linhas 

endogâmicas de feijão Andino não foram encontrados na literatura. Entretanto há trabalhos com 
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genótipos de feijão Mesoamericano, e nesses casos apresentam resultados semelhantes 

encontrados por Maziero, Ribeiro e Facco (2016), avaliando a concentração de potássio e de 

fósforo em grãos de feijão Mesoamericano em geração F6:8. Buratto e Moda-Cirino (2017), em 

uma das populações precoces oriundas de cruzamento entre cultivares Mesoamericanas 

avaliadas, obtiveram os mesmos resultados encontrados por Maziero, Ribeiro e Facco (2016), 

sendo também contrastantes com o trabalho atual.  Já Jost et al. (2013) observaram maior 

participação da variância genótipica na composição da variância fenotípica ao avaliarem a 

concentração de cálcio nos grãos de feijão Mesoamericano em geração F7. 

As estimativas de herdabilidade variaram de 43,15% (concentração de fósforo, geração 

F5:7) a 98,85% (concentração de magnésio, geração F5:6), sendo consideradas de alta magnitude 

para todos os caracteres, independente da época avaliada, exceto para as concentrações de 

potássio e fósforo na geração F5:7 em que a herdabilidade é considerada de magnitude 

intermediária (40 < h2 > 60). Com estimativas que indicam maior porção da variação genética 

sobre a ambiental, espera-se que a seleção de plantas de feijão Andino biofortificadas para 

potássio, fósforo, magnésio e cálcio nos grãos tenha sucesso, uma vez, que mais da metade da 

acumulação destes caracteres nos grãos foi de natureza genética. Katuuramu et al. (2018) 

constataram herdabilidade no sentido restrito de intermediária magnitude para a concentração 

de potássio e de cálcio nos grãos, 42,20 e 49,70% respectivamente, em amostras de feijão 

Andino cozido. Em estudos anteriores, foi observado que a concentração de fósforo em grãos 

F2 de feijão Mesoamericano possui alta (82,69%) ou intermediária (59,46%) herdabilidade no 

sentido amplo dependente do cruzamento testado e herdabilidade no sentido variaindo de baixa 

(21,37%) a alta (65,54) magnitude (RIBEIRO et al., 2011), contrastando com os resultados 

obtidos neste estudo. Buratto e Moda-Cirino (2017), avaliando gerações precoces de feijão 

Mesoamericano, verificaram que a herdabilidade no sentido restrito para a concentração de 

magnésio variou de baixa e alta magnitude (29,66 a 59,81%) e de alta magnitude no sentido 

amplo (49,26 a 66,64%), dependendo do cruzamento avaliado.  

Valores variando de 2,72 a 25,99% para os coeficientes de variação genético foram 

obtidos para a concentração de todos os macrominerais estudados, indicando baixa influência 

do ambiente sobre a expressão desses caracteres. Em relação a razão CVg/CVe, com exceção 

da concentração de potássio e fósforo na geração F5:7, todos os macrominerais, independente 

da geração avaliada, apresentaram valores próximos ou superiores a unidade. Quando a razão 

CVg/CVe for maior ou igual a unidade, tem-se uma situação favorável à seleção, ou seja, a 

variação genética é a maior responsável pelas diferenças entre os genótipos (VENCOVSKY; 

BARRIGA, 1992). Não foram encontrados na literatura trabalhos prévios que demonstraram a 
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razão CVg/CVe para macrominerais em grãos de feijão Andino. Todavia, na avaliação de 

linhagens de feijão Mesoamericano em geração F6:8 Maziero, Ribeiro e Facco (2016) relataram 

razão CVg/CVe inferior a unidade para a concentração de potássio e de fósforo. Para a 

concentração de magnésio em grãos de feijão Mesoamericano em geração inicial há relato de 

valor de CVg/CVe de 0,18 (JOST et al., 2010), enquanto Jost et al. (2013) identificaram valores 

para concentração de cálcio superiores à unidade.  

Os intervalos de concentração observados neste estudo para potássio (Figura 1A e 1B), 

fósforo (Figura 1C e 1D) e cálcio (Figura 1G e 1H) foram similares aos relatados por Katuuramu 

et al. (2018) ao estudarem grãos cozidos de 206 genótipos de feijão Andino. Ainda, os valores 

de concentração de magnésio (Figura 1E e 1F) nos grãos foram semelhantes àqueles observados 

em linhagens recombinantes de feijão Mesoamericano e Andino por Casañas et al. (2013). 

Independente do macromineral e da geração avaliada, foi observada segregação transgressiva, 

ou seja, foram obtidas linhagens de feijão Andino com concentração de macrominerais 

inferiores e superiores aos valores observados nos genitores. Segregação transgressiva em já 

havia sido relatada em populações F7:11 de feijão oriundas de cruzamentos entre genitores 

Mesoamericano e Andino para concentração de potássio, fósforo (BLAIR et al., 2009), 

magnésio e cálcio (CASÑAS et al., 2013). Tal fato possibilita a seleção de linhagens de feijão 

biofortificadas para macrominerais.  

Os dados obtidos para a concentração de potássio, fósforo e magnésio apresentaram 

distribuição normal, segundo o teste de Lilliefors nas gerações F5:6 e F5:7 (Figura 1A, 1B, 1C, 

1D, 1E e 1F). Entretanto, para a concentração de cálcio foi observada uma distribuição não 

normal em ambas gerações (Figura 1G e 1H). Todos os macrominerais avaliados apresentaram 

distribuição contínua, assumindo um número infinito de resultados possíveis dentro de um 

intervalo numérico, indicativo de herança quantitativa. Blair et al. (2016) relataram a presença 

de distribuição contínua para potássio, fósforo, magnésio e cálcio em uma população F9:11 

derivada do cruzamento entre cultivares de feijão de origem Mesoamericana e Andina. 

Caracteres com herança quantitativa acarretam em dificuldade de seleção para o melhorista, 

uma vez que um grande número de genes estão envolvidos na expressão do caráter e, estes, 

possuem pequeno efeito individual no genótipo.  
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Figura 1 – Histogramas das concentrações de potássio (g kg-1 de matéria seca – MS), fósforo 

(g kg-1 de MS), magnésio (g kg-1 de MS), cálcio (g kg-1 de MS) e compostos 

fenólicos (mg de equivalente a ácido gálico – EAG g-1 de MS) em grãos de feijão 

Andinos avaliados nas gerações F5:6 e F5:7, obtidos a partir do cruzamentos entre os 

parentais Hooter (P1) e Cal 96 (P2). 

 

2.3.3 Parâmetros genéticos da concentração de compostos fenólicos em feijão Andino 

 

Por meio da decomposição da variância fenotípica foi observada a predominância dos 

efeitos genéticos em relação aos efeitos ambientais para a concentração de compostos fenólicos 
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nos grãos de feijão Andino (Tabela 1). Isso é um indicativo de cenário facilitado para a seleção 

de genótipos superiores e de maior previsibilidade de seu comportamento, uma vez que a 

expressão do caráter é devido a causas genéticas herdáveis, com pouca influência aleatória do 

ambiente.   

A herdabilidade dos compostos fenólicos em grãos de feijão Andino foi de alta 

magnitude nas gerações avaliadas, sendo de 78,83% na geração F5:6 e de 70,51% na geração 

F5:7. Não foram encontrados trabalhos prévios na literatura que tenham avaliado a herdabilidade 

de compostos fenólicos em feijão Andino e Mesoamericano, em geração de baixa ou de alta 

homozigose. Entretanto, era esperado que a expressão deste caractere fosse influenciado pelo 

ambiente e, consequentemente, apresentasse herdabilidade de baixa magnitude. Isso porque os 

compostos fenólicos são sintetizados a partir do metabolismo secundário das plantas 

(WEIDNER et al., 2018) e desempenham papel defensivo quanto a diferentes estresses, como 

incidência de luz intensa, alta e baixa temperatura, seca, salinidade e deficiência de nutrientes, 

infecção por patógenos e herbívoros (KRÓL; AMAROWICZ; WEIDNER, 2014). Contudo, 

caso as condições ambientais de cultivo não sejam limitantes, ou seja, não gerem condições 

adversas para o desenvolvimento satisfatório das plantas, as rotas de metabolismo secundário 

destas plantas não são ativadas em grandes proporções, reduzindo a síntese de compostos 

fenólicos utilizados para a defesa. Kaushik et al. (2015) descreveram a importância da 

estimação de parâmetros genéticos para o sucesso do melhoramento, uma vez que em estudos 

de herdabilidade e controle genético da concentração de compostos fenólicos em diferentes 

espécies de hortaliças, verificaram magnitude da herdabilidade variando de moderada a alta, 

além de observarem modelo de dominância aditiva, no qual a variância aditiva explicou a maior 

parte da variância genética (PROHENS et al., 2007). Isso indica que o acúmulo de compostos 

fenólicos é favorecido por genótipos homozigotos, tais como as linhagens do presente estudo. 

Altos valores de coeficiente de variação genético foram observados para a concentração 

de compostos fenólicos, 18,64 e 23,06% na geração F5:6 e na geração F5:7, respectivamente. 

Esses percentuais são um indicativo de maior participação da variação genética na expressão 

do caráter, com pouca influência de fatores incontroláveis. Independente da geração estudada, 

a razão do CVg/CVe foi superior à unidade, 1,93 e 1,09, na geração F5:6 e F5:7, respectivamente. 

Isso sugere um cenário favorável a seleção de linhagens de feijão, tanto com alta, quanto com 

baixa concentração de compostos fenólicos, uma vez que expressão fenotípica é dependente em 

sua maior proporção por causas genéticas, com pouca influência dos efeitos do meio.  

Trabalhos prévios de avaliação dos parâmetros genéticos - coeficiente de variação 

genético e razão de CVg/CVe, para a concentração de compostos fenólicos em feijão Andino 
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ou Mesoamericano não foram encontrados na literatura. Todavia, as estimativas de parâmetros 

genéticos obtidas no presente estudo para compostos fenólicos em grãos de feijão Andino, 

demonstram maior influência de fatores genéticos sobre a expressão desta característica, e, por 

isso, são esperadas facilidades na obtenção e na seleção de linhagens superiores. 

Na geração F5:6 a concentração de compostos fenólicos variou de 2,43 a 6,35 mg EAG 

g-1 de MS, com distribuição normal. Já, na geração F5:7 a amplitude de variação observada foi 

de 1,78 a 6,28 mg EAG g-1 de MS, com distribuição não normal, de acordo com o teste de 

Lilliefors. Em ambas as épocas de cultivo houve distribuição continua e segregação 

transgressiva, sendo possível selecionar linhagens recombinantes de feijão Andino para 

aumento ou decréscimo da concentração de compostos fenólicos em programas de 

melhoramento. A tendência a normalidade dos dados e a distribuição contínua, relatam 

previsibilidade do comportamento do caráter, sendo pouco influenciado pelo meio. 

Dentre os principais representantes dos compostos fenólicos em grãos de feijão estão os 

ácidos fenólicos, flavonóides (antocianinas) e taninos condensados (ORAK et al., 2016). Ao 

estudarem os teores de taninos condensados e antocianinas em 87 linhagens de feijão em 

geração F9:11 derivadas do cruzamento entre um genitor Mesoamericano e outro Andino, Díaz 

et al. (2010) constataram que ambos caracteres mostraramm distribuição contínua e segregação 

transgressiva, indicando herança quantitativa e controle oligogênico. Em um estudo prévio com 

243 linhagens recombinantes de feijão oriundas três diferentes cruzamentos envolvendo 

genitores Mesoamericanos e Andinos em geração F9:11, F8:11 e F5:8 foram identificados um total 

de 12 QTLs associados a expressão do caráter concentração de taninos condensados nos grãos 

(CALDAS; BLAIR, 2009).  O uso de QTLs mostrou-se promissor, dado que os genes 

envolvidos na síntese dos ácidos fenólicos, um dos constituintes do grupo de compostos 

fenólicos, são conhecidos, de tal forma que sabe-se que os genes PAL, C4H, 4CL, HCT C3’H 

e HQT foram marcados no mapa genético da berinjela como responsáveis pela síntese do ácido 

clorogênico (GRAMAZIO et al., 2014). 

 

2.3.4 Seleção combinada para macrominerais e compostos fenólicos 

 

A soma total de ganhos obtidas pelo índice soma de ranks (MULAMBA; MOCK, 1978) 

foi de 13,82%, apresentando ganhos individuais satisfatórios aos objetivos deste estudo, o qual 

foi selecionar linhagens de feijão com alta concentração de macrominerais e baixa concentração 

de compostos fenólicos: potássio (1,29%), fósforo (1,43%), magnésio (2,08%), cálcio (12,70%) 

e compostos fenólicos (-3,68%) (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Média da população original (Xo), média da população selecionada (Xs), 

herdabilidade (h²), ganho de seleção (GS) e percentagem de ganho de seleção (GS, 

%) obtidos na seleção simultânea realizada pelo índice de soma de ranks para 13 

genótipos superiores de feijão Andino selecionados para alta concentração de 

potássio (g kg-1 de matéria seca – MS), fósforo (g kg-1 de MS), magnésio (g kg-1 

de MS), cálcio (g kg-1 de MS) e baixa concentração de compostos fenólicos (mg 

de equivalente a ácido gálico – EAG g-1 de MS) na geração F5:7. 

 

Variável Xo Xs h² GS GS (%) 

Potássio 13,79 14,17 45,71 0,18 1,29 

Fósforo 4,77 4,93 43,15 0,07 1,43 

Magnésio 1,81 1,86 69,01 0,04 2,08 

Cálcio 0,97 1,11 85,67 0,12 12,70 

Comp. fenólicos 2,78 2,63 70,51     -0,10 -3,68 

Ganho total    0,30 13,82 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Genótipo Potássio Fósforo Magnésio Cálcio Comp. fenólicos 

Pérola 14,35 4,75 2,00 1,46 3,38 

DFA 21-18 14,14 4,86 1,88 0,97 2,06 

DFA 33-18 14,88 5,12 1,85 0,80 2,27 

DFA 44-18 13,62 5,12 1,85 1,05 2,26 

DFA 34-18 13,20 5,26 1,86 1,10 1,97 

DFA 40-18 15,30 4,67 1,83 1,15 2,37 

DFA 45-18 13,83 4,99 1,84 0,94 2,42 

IPR Tangará 13,51 4,89 1,94 1,47 3,78 

IPR Siriri 14,35 4,44 2,01 1,28 4,07 

DFA 46-18 13,62 5,12 1,75 1,44 1,95 

DFA 36-18 14,25 5,10 1,84 0,79 2,54 

DFA 47-18 14,14 4,94 1,76 1,15 2,56 

DFA 17-18 15,09 4,87 1,83 0,84 2,61 

 

Todos os genótipos de feijão Andino selecionados apresentaram alta concentração de 

potássio nos grãos, ou seja, valores superiores a 12 g kg-1 MS, conforme estabelecido por 

Steckling et al. (2017). O uso de cultivares de feijão com grãos biofortificados para potássio na 

alimentação representa benefícios a saúde humana. Isso porque a baixa ingestão de potássio 

aumenta o risco de desenvolver diabetes do tipo II, uma vez, que íons de potássio estimulam 

células β do pâncreas a secretar insulina (EKMEKCIOGLU et al., 2015). 

Dentre as linhagens selecionadas, cinco linhagens (DFA 33-18, DFA 44-18, DFA 34-

18, DFA 46-18 e DFA 36-18) se destacaram pela alta concentração de fósforo nos grãos. 

Cultivares de feijão com concentração de fósforo ≥ 5,00 g kg-1 de MS são considerados com 

alta concentração de fósforo (STECKLING et al., 2017), atendendo aos objetivos dos 

programas de biofortificação do feijão. O fósforo participa do metabolismo energético e é 
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constituinte estrutural de fosfolipídios e ácidos nucleicos, dietas insuficientes em fósforo geram 

metabolismos desbalanceados (BIBER; HERNANDO; FORSTER, 2013).  

A concentração de magnésio observada nos grãos das linhagens de feijão selecionadas 

neste trabalho variou de 1,75 a 2,01 g kg-1 de MS. Não foram encontrados trabalhos prévios em 

feijão que delimitassem classes para a concentração de magnésio em grãos. Buratto e Moda-

Cirino (2017) relataram intervalo da concentração de magnésio de 1,94 a 2,17 g kg-1 de MS em 

trabalho com 29 genótipos de feijão Andino e Mesoamericano. O presente trabalho obteve 

amplitude superior, indicando maior probabilidade de obter linhagens biofortificadas, sendo de 

utilidade para a dieta humana. A seleção de linhagens de feijão biofortificadas para magnésio 

mostra-se relevante a saúde humana, uma vez que a deficiência de magnésio provoca arritmia 

cardíaca, deformidade óssea e inativação muscular (AL ALAWI; MAJONI; FALHAMMAR, 

2018).  

A linhagem DFA 46-18 apresentou 1,44 g kg-1 de MS de concentração de cálcio, ou 

seja, valor superior a 1,40 g kg-1 de MS que é considerado alta concentração para este mineral 

(RIBEIRO et al., 2013), assim como as cultivares Mesoamericanas Pérola (1,46 g kg-1 de MS) 

e IPR Tangará (1,47 g kg-1 de MS). Dietas enriquecidas com cálcio podem prevenir a 

osteoporose (WEAVER, 2014). 

As linhagens DFA 34-18 e DFA 46-18 (Tabela 2) possuem moderada concentração de 

compostos fenólicos nos grãos (1,00 < CF ≤ 2,00 mg EAG g-1) (MARATHE et al., 2011). 

Ahmed e Shehata (1992) observou que compostos fenólicos possuem mecanismos de interação 

com cátions divalentes (Ca2+ e Mg2+), resultando em efeitos secundários, como o fenômeno 

hard-to-cook com o aprisionamento destes minerais. Assim é necessário desenvolver linhagens 

de feijão com baixa concentração de compostos fenólicos, visando qualidade nutricional e 

tecnológica. As linhagens selecionadas no presente estudo possuem menor concentração de 

compostos fenólicos quando comparadas ao trabalho realizado por Rezende et al. (2017), estes 

observaram que em sete cultivares comerciais de diferentes tipos de feijão (preto, carioca, 

rajado e jalo) a concentração de compostos fenólicos variou de 4,00 a 9,00 mg EAG g-1 de MS. 

Ganesan e Xu (2017) observaram valores de concentração média de 11,73 mg EAG g-1 de MS 

em grãos de feijão do tipo rajado. Por sua vez, Ombra et al. (2016) ao avaliarem três cultivares 

rajadas cultivadas no sul da Itália observaram valores para concentração de compostos fenólicos 

variando de 1,06 a 1,20 mg EAG g-1 de MS. Sabe-se que a variação da concentração de 

compostos fenólicos é devido a fatores genéticos, grau de maturação e condições ambientais, 

em um segundo momento, a capacidade de extração de compostos fenólicos é governado pelo 

solvente utilizado, bem como metodologia usada (NACZKA; SHAHIDI, 2004). 
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A linhagem DFA 34-18 é biofortificada para potássio e fósforo, além de apresentar 

moderada concentração de compostos fenólicos. A linhagem DFA 46-18, por sua vez, apresenta 

simultaneamente alta concentração para potássio, fósforo, e cálcio e moderada concentração de 

compostos fenólicos. Uma vez que estas linhagens aumentam a oferta de macrominerais na 

dieta com reduzido fator antinutricional. Assim, representa vantagens nutricionais a dieta 

humana e serão selecionadas. 

Ainda que compostos fenólicos gerem algumas características indesejáveis aos grãos de 

feijão, como complexação de cálcio e magnésio, esses compostos apresentam capacidade 

antioxidante (SADEGHI et al., 2015). Por isso, os compostos fenólicos proporcionam 

benefícios a saúde, tais como, inibidor de processoes de proliferação celular, retardando o 

envelhecimento e com ação anticarcinogênica (KALOGEROPOULOS et al., 2010), também 

reduz o risco de acidente cardiovascular e de diabetes do tipo 2, devido a normalização dos 

lípidos e da glicose no sangue por meio de antocianinas (WEDICK et al., 2012). Dessa forma 

é interessante que sejam disponibilizadas a sociedade cultivares de feijão com alta concentração 

de compostos fenólicos (> 2 mg g-1 de MS) (MARATHE et al., 2011), como as linhagens 

selecionadas pelo índice de soma de ranks apresentadas na Tabela 3. 

Todas os genótipos selecionados obtiveram alta concentração de compostos fenólicos 

(Tabela 3). Quando realizou-se a seleção combinada para alta concentração de macrominerais 

e compostos fenólicos (Tabela 3), selecionaram-se linhagens diferentes da seleção visando alta 

concentração de macrominerais e baixa concentração de compostos fenólicos (Tabela 2). 

Exceto as cultivares Mesoamericanas Pérola, IPR Tangará e IPR Siriri, estas são comuns as 

duas seleções, possivelmente sãodevido a suas altas concentrações de cálcio nos grãos, uma vez 

que seleciona-se com base no diferencial de seleção, obitido pela diferença entre a média da 

população estudada e a média da população selecionada para determinado caractere, e pela 

herdabilidade (h2). Estas cultivares são um dos poucos genótipos com alta concentração de 

cálcio, superior a 1,40 g kg-1 de MS e esse caractere apresenta alta herdabilidade. 

O ganho de seleção total apresentado na Tabela 3 foi superior ao apresentado na Tabela 

2, pois, para a segunda seleção, houve seleção direta para todos os caracteres, ou seja, 

selecionou-se genótipos com desempenho de médias superiores. Em contrapartida, na primeira 

seleção, para alta concentração de macrominerais e baixa concentração de compostos fenólicos, 

a concentração de compostos fenólicos é realizada de maneira inversa, ou seja, visando aqueles 

genótipos com menores médias para essa característica. Tal caráter é subtraído dos demais, 

reduzindo o ganho de seleção total. 
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Marathe et al. (2011) classificaram grãos de feijão com tegumento bege com 

concentração de compostos fenólicos superiores aos demais tipos de feijão (3,23 mg EAG g-1 

de MS), exceto feijão vermelho. A ocorrência de maior concentração de compostos fenólicos 

nos grãos de alguns tipos de feijão pode ser justificada pela presença de pigmentos no 

tegumento e também pelo tamanho da semente, sementes menores possuem maior concentração 

de compostos fenólicos, devido a proporção de área da superfície (MARATHE et al., 2011). 

Sementes maiores tem menor área proporcionalmente de tegumento, visto que os compostos 

fenólicos estão alocados quase que exclusivamente no tegumento (JOSEPH et al., 2014), geram 

concentrações menores. Por isso, houve uma maior seleção de genótipos Mesoamericanos, 

usados como testemunhas (Pérola, IPR Tangará, Carioca, IPR Siriri, Fepagro Garapiá, BRS 

Estilo, SCS 205 Riqueza e IAC Imperador), uma vez que seu tamanho de grão é inferior as 

linhagens Andinas. 

As linhagens DFA 04-18 e DFA 05-18 possuem alta concentração de potássio, fósforo 

e compostos fenólicos, sendo fontes alimentícias capazes de, na dieta, suprir nutricionalmente, 

evitando deficiências de potássio e fósforo, além de fornecer características antioxidantes pela 

alta concentração de compostos fenólicos nos grãos. As cultivares Mesoamericanas do tipo 

carioca, Pérola e IPR Tangará possuem simultaneamente alta concentração de potássio, cálcio 

e compostos fenólicos, devendo também serem selecionadas por programas de biofortificação 

para suprir a demanda por alimentos com capacidade antioxidante. 

 

Tabela 3 – Média da população original (Xo), média da população selecionada (Xs), 

herdabilidade (h²), ganho de seleção (GS) e percentagem de ganho de seleção (GS, 

%) obtidos na seleção simultânea realizada pelo índice de soma de ranks para 13 

genótipos superiores de feijão Andino selecionados para alta concentração de 

potássio (g kg-1 de matéria seca – MS), fósforo (g kg-1 de MS), magnésio (g kg-1 

de MS), cálcio (g kg-1 de MS) e concentração de compostos fenólicos (mg de 

equivalente a ácido gálico – EAG g-1 de MS) na geração F5:7. 

 

Variável Xo Xs h² GS GS (%) 

Potássio 13,79 13,92 45,71 0,06 0,45 

Fósforo 4,77 4,77 43,15     -0,00 -0,01 

Magnésio 1,81 1,89 69,01 0,06 3,10 

Cálcio 0,97 1,12 85,67 0,13 13,18 

Comp. fenólicos 2,78 3,73 70,51 0,67 24,22 

Ganho total    0,92 40,94 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Genótipo Potássio Fósforo Magnésio Cálcio Comp. fenólicos 

Pérola 14,35 4,75 2,00 1,46 3,38 

IPR Tangará 13,51 4,89 1,94 1,47 3,78 

Carioca 14,14 4,45 1,96 1,38 4,27 
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IPR Siriri 14,35 4,44 2,01 1,28 4,07 

Fepagro Garapiá 13,62 4,87 1,87 1,07 3,25 

BRS Estilo 13,20 4,87 1,84 1,30 4,05 

DFA 04-18 14,14 5,28 1,78 0,80 3,13 

SCS 205 Riqueza 14,25 4,40 1,91 1,01 5,81 

DFA 23-18 13,93 4,70 1,84 0,90 4,13 

IAC Imperador 13,83 4,39 2,00 1,24 4,09 

DFA 05-18 14,04 5,12 1,81 0,69 2,92 

Cal 96 13,72 4,90 1,78 1,12 2,85 

DFA 35-18 13,93 4,99 1,85 0,79 2,80 

 

De maneira geral é necessário trabalhos futuros capazes de avaliar a biodisponibilidade 

deste minerais, uma vez que não somente os compostos antinutricionais possam interagir com 

os minerais e reduzir sua disponibilidade, forma de armazenamento, processamento e preparo 

do alimento também exercem influencias negativas (BARRUETO-GONZALEZ, 2008). Logo 

deve-se sempre orientar o preparo adequado do alimento, a fim de garantir a aborção dos 

nutrientes, e no caso do feijão, recomenda-se o consumo de grão cozido com caldo 

(BASSINELLO et al., 2014). 

 

2.4 CONCLUSÕES 

 

As estimativas de herdabilidade para a concentração de magnésio, cálcio e compostos 

fenólicos são de alta magnitude independente da geração avaliada (h2
: 69,01 a 98,85%), porém 

a magnitude da herdabilidade das concentrações de potássio e fósforo é alta na geração F5:6 e 

intermediáriana geração F5:7. Observa-se a ocorrência de segregação transgressiva e herança 

quantitativa para a concentração de macrominerais e de compostos fenólicos em linhagens 

recombinates de feijão Andino. A linhagem DFA 34-18 possui alta concentração de potássio e 

fósforo e a linhagem DFA 46-18 apresenta alta concentração de potássio, fósforo e cálcio, 

ambas têm moderada concentração de compostos fenólicos e serão selecionadas pelo programa 

de biofortificação, estas linhagens serão direcionadas à atender a demanda por alimentos com 

alta concentração de minerais e sem compostos antinutricionais para supressão de deficiências 

de minerais. As linhagens DFA 04-18 e DFA 05-18 apresentam alta concentração de potássio, 

fósforo e de compostos fenólicos, a fim de atender o nicho de mercado por alimentos com 

capacidade antioxidante.  
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3 CAPÍTULO 2 

 

PARÂMETROS GENÉTICOS E SELEÇÃO DE LINHAGENS DE FEIJÃO ANDINO 

PARA QUALIDADE TECNOLÓGICA DE GRÃOS E CONCENTRAÇÃO DE FERRO 

E ZINCO 

 

GENETIC PARAMETERS AND SELECTION OF ANDEAN COMMON BEAN 

LINES FOR GRAIN TECHNOLOGICAL QUALITY AND IRON AND ZINC 

CONCENTRATIONS 

 

RESUMO 

 

O desenvolvimento de linhagens de feijão biofortificadas para ferro e zinco com 

aceitabilidade em padrão de cor e tamanho de grãos é de interesse dos programas de 

melhoramento. Os objetivos desse trabalho foram estimar os parâmetros genéticos para a 

coloração dos grãos determinada pelos valores de luminosidade (L*) e cromaticidades a e b (a*
 

e b*), massa de 100 grãos e concentração de ferro e de zinco em grãos de linhagens 

recombinantes de feijão Andino e selecionar linhagens para o programa de biofortificação e 

padrão de consumo. Para tanto, avaliou-se uma população de linhagens F5:6 e F5:7 recombinantes 

de feijão Andino obtidas do cruzamento entre as cultivares Hooter x Cal 96. Com o uso de um 

colorímetro verificou-se a coloração do tegumento (L*, a*
 e b*), pesagem para a determinação 

da massa de 100 grãos, e a concentração de ferro e zinco foi determinada por digestão nítrica-

perclórica. Diferenças entre os genótipos foi significativa para todos os caracteres em ambas 

gerações, exceto zinco em F5:6. Alta herdabilidade (h2: 90,85 a 98,92%) e padrão de herança 

qualitativa foi observado para L*, a*
 e b* nas duas gerações. Em geração F5:6 alta herdabilidade 

foi observada para massa de 100 grãos, concentração de ferro e zinco (h2: 75,57 a 81,30%), 

contudo em geração F5:7 as estimativas de herdabilidades foram altas para M100G e 

concentração de ferro, 85,01 e 83,17%, respectivamente, e baixa para concentração de zinco 

(h2: 37,40%). Para esses caracteres foi constatada segregação transgressiva e herança 

quantitativa. Genótipos rajados do tipo cranberry devem ter L* superiores a 52, e do tipo 

mottled devem ter L* inferiores a 37. As linhagens com tegumento creme e rajas vermelhas 

DFA 01-18, DFA 16-18 e DFA 39-18 e as linhagens de tegumento vermelho e rajas creme DFA 

12-18, DFA 14-18 e 52-18 tem alta concentração de ferro e zinco nos grãos e possuem colaração 

de tegumento e tamanho de grãos, devendo ser selecionadas pelo programa de melhoramento. 

 

Palavras-chave: Biofortificação; índice Z; coloração de tegumento. 

 

ABSTRACT 

 

The development of biofortified iron and zinc bean lines with grain standard color and 

grain size acceptability is of interest to breeding programs. The objectives of this work were to 

estimate the genetic parameters for L* luminosity, a* and b* chromaticity, mass of 100 grains 
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and concentration of iron and zinc in grains of Andean bean recombinant strains and to select 

strains for the biofortification program and consumption. For this, a population of recombinant 

Andean bean F5:6 and F5:7 strains obtained from the cross between the cultivars Hooter x Cal 96 

was evaluated. Using a colorimeter the color of the tegument (L*, a* and b*), weighing for the 

determination of the mass of 100 grains, and the concentration of iron and zinc was determined 

by nitric-perchloric digestion. Differences between genotypes were significant for all characters 

in both generations, except for zinc in F5:6. High heritability (h2: 90.85 to 98.92%) and 

qualitative inheritance pattern was observed for L*, a* and b* in the two generations. In the F5:6 

generation high heritability was observed for mass of 100 grains, concentration of iron and zinc 

(h2: 75.57 to 81.30%), however in generation F5:7 heritability estimates were high for M100G 

and concentration of iron, 85.01 and 83.17%, respectively, and low for zinc concentration (h2: 

37.40%). Transgressive segregation and quantitative inheritance were found for these 

characters. Cranberry type genotypes should have L* greater than 52, and of the mottled type 

they should have L* less than 37. The lines with cream tegument and red rajas DFA 01-18, DFA 

16-18 and DFA 39-18 and lineages of red integument and rajas cream DFA 12-18, DFA 14-18 

and 52-18 have high concentration of iron and zinc in the grains and have a seed coat and size 

of grains and should be selected by breeding program. 

 

Keywords: Biofortification; index Z; tegument colour. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é consumido e cultivado em diversos países. O Brasil 

está entre os maiores consumidores e produtores mundiais desta leguminosa. No país, a 

produção de feijão é predominante de grãos carioca (tegumento bege com estrias marrons) 

(70%), seguido por grãos de cor preta (20%) e de outras cores (10%) (LEMOS; MINGOTTE; 

FARINELLI, 2015). Entretanto, em diferentes nichos mercadológicos, regiões do país e até 

países a preferência de consumo por determinado tipo de grãos varia. A exemplo do feijão do 

tipo rajado, também denominado de romano, cranberry ou manteigão (tegumento creme com 

rajas vermelhas) e o mottled ou vermelho mosqueado (tegumento vermelho com rajas brancas), 

ambos do grupo gênico Andino. Grãos de feijão de origem Andina, como os rajados, tem como 

principal mercado a Europa ocidental (FERRARI; RAMOS JÚNIOR, 2015). O feijão mottled, 

por sua vez, é o tipo varietal preferido para a maioria da população do Caribe, além da África 

oriental e austral (TAKO; BLAIR; GLAHN, 2011). No Brasil, estes grãos são consumidos 

especialmente nos estados da região Sul, em Minas Gerais e em São Paulo.  A crescente 

demanda por novos tipos de grãos de feijão passa a ser uma alternativa para as pequenas e 

médias propriedades familiares, detentoras da maior parte da produção de feijão no país, uma 

vez, que esses produtos tem maior valor agregado e mercado garantido no exterior, sendo nova 

fonte de renda (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 

2018). 
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Esta variabilidade pré-existente na cultura do feijão, aliado a diversidade de locais em 

que o feijão é consumido regularmente e ainda o fato de ser um alimento com alto valor 

nutricional (MESSINA et al., 2014), por fornecer proteína, fibras, vitaminas e minerais, faz 

com que, o feijão seja uma cultura promissora a ser biofortificada por programas de 

melhoramento e suas cultivares geradas sejam inseridas no mercado consumidor. 

 O foco dos programas de melhoramento de feijão tem sido o incremento das 

concentrações de ferro e de zinco nos grãos, a fim de suplementar as deficiências desses 

minerais, as quais constituem um problema de saúde pública (PETRY et al., 2015). Isso porque 

o ferro é um componente integral da hemoglobina e da miogolobina (LA FRANO et al., 2014) 

e sua deficiência causa anemia e contribui para o aparecimento de debilitações cognitivas e 

físicas (ABBASPOUR; HURREL; KELISHADI, 2014). Já, o zinco é fundamental para a 

manutenção do sistema imunológico, e em casos de deficiência, o indivíduo fica mais suscetível 

a infecções (DESHPANDE et al., 2013; ROOHANI et al., 2013). Há um interesse por parte dos 

programas de biofortificação do feijão em desenvolver linhagens com alta concentração de ferro 

e de zinco (BLAIR et al., 2009; MARTINS et al., 2016; RIBEIRO et al., 2013a). Grãos de feijão 

rajado (cranberry e mottled) apresentaram um intervalo de concentração de ferro nos grãos 

entre 57,15 a 159,00 mg kg-1 de matéria seca – MS e para zinco, de 21,85 a 38,96 mg kg-1 de 

MS (RIBEIRO et al., 2014a). 

A aparência do feijão interfere na sua aceitabilidade por parte do consumidor, sendo 

determinante para a inserção de novas cultivares biofortificadas no mercado. A coloração, o 

tamanho e o formato são características importantes na comercialização dos grãos de feijão 

(CARBONELL et al., 2010). A coloração do tegumento dos grãos de feijão pode ser avaliada 

qualitativamente por observação visual ou então quantitativamente pelo uso do colorímetro. O 

colorímetro diferencia a cor do tegumento dos grãos em três diferentes parâmetros: L*, o qual 

define a luminosidade do branco ao preto, cormaticidade a*, definindo a coloração secundária 

do verde ao azul e cromaticidade b* especificando a tonalidade da coloração secundária do 

amarelo ao vermelho, a fim de caracterizar a luminosidade e intensidade de tons secundários. 

Esta uma forma viável de avaliar e selecionar genótipos de feijão com base em coloração do 

tegumento dos grãos. 

Valores de L* em grãos de feijão segregantes (F2) com tegumento cranberry variam de 

49,00 a 66,99 e para feijão mottled variam de 25,00 a 36,99 (POSSOBOM et al., 2014). Em 

grãos de linhagens de feijão F2 oriundas do cruzamento entre os parentais Etna x Witrood, o 

valor de L* foi de 46,90 a 68,70, o valor de cromaticidade a* variou de 2,70 a 12,40 e o valor 

de cromaticidade b* obteve intervalo de 11,50 a 17,50 (ROBSON, 2017).  
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Grãos de feijão Andinos, como a cultivar Hooter e a Cal 96, são classificados como 

grandes, pois estes possuem massa de 100 grãos superior a 40 g (BLAIR et al., 2010a). Ribeiro 

et al. (2014b) observaram valores de massa de 100 grãos de 33,30 a 54,30 g para grãos 

cranberry e de 38,2 a 54,40 g para grãos mottled, em avaliações de 29 genótipos de feijão 

especial, sendo onze genótipos de feijão de grãos rajados em quatro experimentos a campo em 

três épocas de cultivo. 

Ferramentas, como a estimação de parâmetros genéticos, auxiliam o trabalho dos 

melhoristas para o desenvolvimento de novas cultivares. Possobom et al. (2014) observaram 

altas estimativas de herdabilidade para luminosidade (L*) e cromaticidade a* e b*, assim como 

Wondimu e Bogale (2017) obtiveram alta herdabilidade para a massa de 100 grãos, em geração 

F2 e em genótipos comerciais de feijão Andino, respectivamente. Alta herdabilidade em geração 

F2 para concentração em ferro (POSSOBOM et al., 2015) e de zinco (ZEMOLIN et al., 2016) 

foram observados previamente em grãos de feijão Andino. 

 A grande maioria dos trabalhos que avaliam parâmetros genéticos desses caracteres (L*, 

a*, b*, Fe e Zn) são realizados em populações precoces de feijão Andino. Neste âmbito não 

foram encontrados na literatura estudos prévios que descrevessem os parâmetros genéticos da 

coloração de tegumento (valores de L, a e b), concentração de ferro e zinco em linhagens 

avançadas de feijão Andino. Sendo assim, os objetivos desse trabalhoforam obter estimativas 

de parâmetros genéticos para os valores de L*, a*
 e b*, massa de 100 grãos e concentração de 

ferro e zinco em grãos de linhagens recombinantes de feijão Andino e selecionar linhagens para 

o programa de biofortificação. 

  

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Uma população de linhagens recombinantes foi obtida do cruzamento entre as cultivares 

de feijão Andino Hooter (Seminis Seed Co, Estados Unidos da América, 2009), que apresenta 

grãos de coloração creme com rajas vermelho claro, e Cal 96 (National Agricultural Research 

Organisation, Uganda, 1998), que possui grãos de coloração vermelho escuro com rajas creme, 

como descrito por Possobom et al. (2015). As progênies obtidas foram avançadas até a geração 

F5 pelo método de Descendência de uma Única Semente (SSD) modificado em uma casa-de-

vegetação do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O 

método SSD foi modificado, semeando-se três sementes por progênie em cada vaso e fazendo-

se o desbaste para uma planta no estádio de primeira folha trifoliolada (V3). As sementes foram 
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individualmente colhidas de cada planta F5 e deram origem a uma linha que foi semeada em 

experimentos no campo. 

Dois experimentos foram instalados na área experimental do Departamento de 

Fitotecnia da UFSM (29º43’22.31”S, 53º43’15.14”O e altitude de 95 m). A semeadura do 

primeiro experimento foi realizada no dia 13 de novembro de 2017 (safra 2017/2018) e do 

segundo experimento, no dia 27 de fevereiro de 2018 (safrinha 2018). A região possui clima 

subtropical úmido, com verões quentes e estação seca indefinida. 

O solo da área experimental é típico da unidade de mapeamento Santa Maria, com solo 

classificado como Argissolo vermelho amarelo alítico típico O preparo da área foi feita 

antecipadamente de forma convencional, constituído de aragem, seguida de gradagem. Ainda a 

correção química do solo foi realizada conforme as necessidades da cultura, baseando-se na 

análise química do solo 

O primeiro experimento foi conduzido sob delineamento de blocos aumentados, com 

três repetições. Os tratamentos constituintes foram 57 linhagens de feijão Andino F5:6 

(tratamentos não-comuns), alocadas apenas uma vez em um dos blocos, duas cultivares 

parentais (Hooter e Cal 96) e duas cultivares testemunhas (a cultivar Andina Iraí e a cultivar 

Mesoamericana Pérola), totalizando 61 tratamentos. Os últimos quatro tratamentos foram 

considerados tratamentos comuns, pois foram inseridos uma vez em cada um dos três blocos. 

O segundo experimento foi conduzido em delineamento látice simples 8 x 8. Os tratamentos 

avaliados foram 52 linhagens de feijão Andino F5:7, duas cultivares parentais (Hooter e Cal 96), 

duas cultivares Andinas (Iraí e BRS MG Realce) e oito cultivares Mesoamericanas com grãos 

do tipo carioca (Pérola, Carioca, BRS Estilo, Fepagro Garapiá, IAC Imperador, IPR Tangará, 

IPR Siriri e SCS 205 Riqueza), inseridas no desenho do experimento para balanceá-lo, estas 

cultivares foram escolhidos devido a indisponibilidade de cultivares Andinas registradas para 

cultivo no Rio Grande do Sul. 

Em ambos os experimentos as unidades experimentais foram constituídas de uma linha 

de 1 m, espaçadas a 0,5 m, com densidade de semeadura de 10 sementes por metro linear. Para 

ambas as épocas de cultivo, os mesmos tratos culturais foram realizados de forma homogênea, 

variando apenas as condições ambientais. O controle de plantas daninhas, pragas e doenças 

acompanhou o manejo de práticas usuais da cultura do feijão na região Sul do Brasil, conforme 

recomendações técnicas da Comissão Técnica Sul-brasileira de Feijão de 2012. 

No estádio de desenvolvimento R9, as plantas foram colhidas individualmente, ou seja, 

quando as vagens começaram a secar e perderam a pigmentação, e os grãos apresentaram a cor 

típica do genótipo. Os grãos de feijão foram secos a 40º C em estufa (1,5 Odontobrás, 
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Odontobrás, Ribeirão Preto, SP, Brasil) até atingir 13% de umidade, verificado em um medidor 

portátil de umidade (Farmex MT-PRO, Farmex Electronics, Streetsboro, Ohio, Estados Unidos 

da América). A coloração do tegumento dos grãos foi avaliada em um colorímetro portátil (CR 

410, Konica Minolta, Osaka, Japão). As amostras de grãos foram dispostas em uma placa Petri 

de 1,5 cm de altura e 6 cm de diâmetro até preenche-la completamente, e colocada sobre uma 

folha branca a fim de evitar absorver possíveis cores do ambiente. O cabeçote do colorímetro 

foi colocado verticalmente sobre a placa. Três leituras foram realizadas por amostra para obter 

os valores dos parâmetros de luminosidade (L*), cromaticidade a* e cromaticidade b*. Neste 

sistema, considera-se a coordenada L* como determinante da luminosidade dos grãos, variando 

de 0 (preto) a 100 (branco). A cromaticidade a* varia do verde (valores negativos) ao vermelho 

(valores positivos) e a cromaticidade b* avalia a intensidade das tonalidades azul (valores 

negativos) e amarelo (valores positivos) (GRANATO; MASSON, 2010). Para a determinação 

da massa de 100 grãos (M100G), primeiramente foi realizada uma contagem manual de grãos 

previamente secos e posteriormente, a pesagem destes grãos em balança de precisão (BS300A, 

Shanghai Yousheng, Xangai, China). 

Amostras aleatórias de 15 grãos de feijão de cada parcela foram moídos em 

micromoinho (Q298A21, Quimis, Diadema, SP, Brasil) até atingir aspecto de farinha, com 

partículas de aproximadamente 1 mm. Destas farinhas, alíquotas de 0,5 g foram retiradas para 

a determinação da concentração de ferro e de zinco. As amostras foram digeridas em solução 

nítrica-perclórica (3:1), de acordo com a metodologia descrita por Miyazawa et al. (2009). A 

concentração de ferro e de zinco foi determinada em espectrofotômetro de absorção atômica 

(AAS, Perkin Elmer AAnalyst 200, Waltham, EUA), com comprimento de onda de 248,30 nm 

e 213,90 nm, respectivamente. 

 Análises de variâncias individuais foram realizadas em ambos os experimentos (geração 

F5:6 e F5:7), conforme delineamento específico. Para verificação da precisão experimental 

estimou-se os valores do coeficiente de variação experimental (CVe, %) e, conforme Resende 

e Duarte (2007), a acurácia seletiva (AS, %). Na geração F5:7 (safrinha 2018), em que o 

experimento foi conduzido sob delineamento de látice simples 8x8, foi testada a sua eficiência 

em relação ao delineamento blocos ao acaso pela equação, EL=(EBAA EEF⁄ )*100, em que 

EBBA é o quadrado médio do erro no delineamento em blocos ao acaso, e EEF é o erro efetivo 

no delineamento em látice (FEDERER, 1955). 

As seguintes estimativas de parâmetros genéticos foram obtidas para cada caractere 

avaliado em ambas as gerações: variância fenotípica (σ
f

2), variância ambiental (σ
a

2), variância 
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genética (σg
2), herdabilidade, coeficiente de variação genético (CVg, %) e a razão CVg CVe⁄ . 

A herdabilidade foi obtida com base nos componentes de variância, usando as médias de 

tratamentos, pela fórmula h
2
= σg

2 σf
2⁄ .  

Em cada gráfico, o número de classes foi estabelecido pela expressão √n em que n é o 

número de observações. O tipo de distribuição (contínua e descontínua) foi analisado para cada 

característica e geração avaliada. 

Na geração F5:7 os dados em que se observou diferença significativa pelo teste F foram 

submetidos a comparação de médias, para tal foi utilizado o teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. A comparação foi realizada com a finalidade de propor padrões de coloração e 

massa de 100 grãos. 

Na geração F5:7, o índice de seleção (índice Z) foi demonstrado graficamente pela 

variável padronizada Zij, em que Zij foi obtida pela equação Zij= (y
ij
- y

ij
) sj⁄ . Na qual y

ij
 é a 

variável observada no tratamento i (i = 1, 2, 3 ..., 64) e na repetição j (j = 1, 2); y
ij
 é a média 

geral da variável nos genótipos i na repetição j; e sj é o desvio-padrão da variável na repetição 

j (MENDES; RAMALHO; ABREU, 2009). A variável Zij pode assumir valores positivos e 

negativos e a fim de evitar os valores negativos foi somado o valor três às suas estimativas. 

Nesse caso, a média geral em vez de zero, passou a ser três. 

A contribuição de cada caractere padronizado foi apresentado em gráficos para as três 

linhagens superiores de feijão de feijão cranberry (tegumento creme com rajas vermelho claro) 

e as três linhagens superiores de feijão mottled (tegumento vermelho escuro com rajas creme), 

além dos gráficos representado os parentais, Hooter e Cal 96. Os gráficos foram feitos em 

planilhas do Microsoft Office Excel e as análises estatísticas foram realizadas pelo software 

Genes (CRUZ, 2016). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Resultados gerais 

 

As análises de variância individuais permitiram identificar diferenças significativas para 

os parâmetros de coloração L*, a* e b*, a massa de 100 grãos e a concentração de ferro em ambas 

as gerações avaliadas, contudo a concentração de zinco nos grãos, apresentou diferença 

significativa apenas na geração F5:6 (Tabela 1). A ausência de diferença significativa para zinco 
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na geração F5:7 pode ser resultado das ações ambientais ao acaso, como indicado pelo valor de 

CVe e pelas proporções de variâncias ambientais e fenotípicas.  

Variabilidade genética para os parâmetros de coloração de tegumento de grãos de 

linhagens de feijão Andino já havia sido relatado em literatura prévia (ERFATPOUR, 

NAVABI; PAULS, 2018; POSSOBOM et al., 2014). A variabilidade para a claridade (preto ao 

branco), com variação de tons de verde ao vermelho (cromaticidade a*) e do azul ao amarelo 

(cromaticidade b*) permite a diferenciação entre e dentro de grupos de feijão e a seleção de 

linhagens de feijão com grande diversidade de cores pelos programas de melhoramento 

atendendo a demanda dos consumidores (POSSOBOM et al., 2014). Ribeiro et al. (2014a) 

avaliaram 29 linhagens de feijão Andino e observaram que existe uma grande variabilidade 

genética para os valores de L*, a* e b*, gerando diferentes tons de tegumento. Em estudo prévio 

com 87 linhagens F7:11 de feijão oriundas de um cruzamento entre linhagens de origem 

Mesoamericano x Andino, Blair et al. (2009) identificaram variabilidade genética para a 

concentração de ferro e de zinco nos grãos de feijão. Isso sugere a possibilidade de seleção por 

programas de biofortificação, visando acréscimo na concentração destes minerais em grãos de 

feijão. 

 

Tabela 1 – Análise de variância, estimativas de médias e de parâmetros genéticos para a 

coloração do tegumento (valores de L*, a* e b*), massa de 100 grãos (M100G, g), 

concentração de ferro (mg kg-1 de matéria seca – MS) e zinco (mg kg-1 de MS) em 

grãos de linhagens de feijão Andino avaliadas nas gerações F5:6 (safra 2017/2018) e 

F5:7 (safrinha 2018). Santa Maria – RS. 

 

Fonte de variação GL1 L* a* b* M100G Fe Zn 

  Quadrado Médio 

                                                     Geração F5:6  

Bloco 2     55,62    7,87  11,81    92,67  558,12  58,32 

Tratamento (ajustado) 60 107,98* 31,00* 13,72*   42,19* 170,16* 24,86* 

Resíduo 6      2,10    0,31    1,09      7,27    30,97   5,83 

CVe (%)2       2,84    4,89    9,05      5,94      6,74   6,69 

Acurácia seletiva       0,99     0,99    0,96      0,91      0,90   0,87 

Média geral     51,26   11,01  11,60    44,58    81,10 35,61 

Média das linhagens     51,10   11,46  11,54    45,39    82,60 36,08 

Média das testemunhas     52,02     8,86  11,89    40,74    74,01 33,42 

Variância fenotípica   103,96   29,19  11,93    29,78  165,66 27,95 

Variância ambiental       2,10    0,31    1,09      7,27    30,97   5,83 

Variância genética    101,86  28,88  10,84    22,50  134,69 22,12 

Herdabilidade (%)      97,98  98,92  90,85    75,57    81,30 79,14 

CVg (%)3      19,75  46,88  28,54    10,45    14,05 13,04 

CVg/CVe4        6,96    9,58    3,15      1,76      2,08   1,95 

Geração F5:7 
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Repetição 1    0,87   1,41  0,28   42,90    73,55 30,22 

Bloco/repetições (ajustado) 14    3,06   1,05  2,96   32,78 36,21 35,07 

Tratamento (ajustado) 63 197,63* 58,10* 35,85*  235,30* 303,22* 22,84ns 

Resíduo 49    4,55   1,37 1,90  35,27    51,02 16,73 

CVe (%)2     4,11  11,28 10,19 11,51      9,75 13,83 

Acurácia seletiva     0,99    0,98 0,97 0,92      0,91   0,52 

Eficiência do látice    92,74 94,86 105,87 98,43    93,55 115,52 

Média geral     51,96  10,37  13,52    51,61    73,23 29,56 

Média das linhagens     50,93  11,24  13,29    55,72    73,30 29,92 

Média das testemunhas     56,45    6,62  14,57    33,79    74,27 28,58 

Variância fenotípica   98,81  29,05 17,92    117,65  151,61 11,42 

Variância ambiental     2,27    0,68 0,95     17,64    25,51   8,36 

Variância genética   96,54  28,37 16,97   100,06  126,10   3,06 

Herdabilidade (%)   97,70  97,64 94,70     85,01    83,17 26,76 

CVg (%)3   18,91  51,34 30,46   19,38    15,33   5,91 

CVg/CVe4     4,60    4,55 2,99     1,68     1,57   0,43 
1GL: graus de liberdade; 2CVe: coeficiente de variação experimental; 3CVg: coeficiente de variação genética; 
4CVg/CVe: razão entre coeficiente de variação genética e coeficiente de variação ambiental. 

 

O coeficiente de variação experimental variou de 2,84 (L*, geração F5:6) a 13,83% 

(zinco, geração F5:7). Estes valores foram superiores ao relatado anteriormente em linhagens de 

feijão Andino para a luminosidade (L*) e a massa de 100 grãos (RIBEIRO et al., 2014a), 

contudo foram inferiores aos observados por Ribeiro et al. (2014b) para concentração de ferro 

e de zinco em grãos de 29 linhagens de feijão Andino. Entretanto, a acurácia seletiva foi muito 

muito alta (AS > 0,90) e alta (0,70 < AS > 0,90) para todos os caracteres avaliados, exceto para 

a concentração de zinco nos grãos, a qual foi intermediária na geração F5:7 (0,52), conforme as 

classes estabelecidas por Resende e Duarte (2007). Isso permite inferir que os caracteres da 

qualidade tecnológica e a concentração de ferro foram avaliados com alta precisão experimental 

para a maioria dos caracteres avaliados, quando se considerou a acurácia seletiva. 

Apenas para a cromaticidade b* e a concentração de zinco nos grãos na geração F5:7 o 

delineamento látice foi considerado eficaz, ou seja, com valor de eficiência relativa superior a 

100%. No entanto os demais valores foram próximos a 100%, logo optou-se na manutenção do 

delineamento para as estimações de variâncias nas análises seguintes. 

 

3.3.2 Parâmetros genéticos de caracteres da qualidade tecnológica em feijão Andino 

 

Os valores de herdabilidade dos parâmetros de coloração variaram de 90,85% (a*, 

geração F5:6) a 98,92% (b*, geração F5:6) (Tabela 1), sendo considerados altos. Possobom et al. 

(2014) observaram alta herdabilidade para luminosidade L*, cromaticidade a* e b* em 

recombinantes de feijão Andino em geração F2 oriundas do cruzamento Hooter x Cal 96. 
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Ribeiro et al. (2009) em linhagens de feijão Mesoamericano na geração F6:7 verificaram alta 

herdabilidade, superior a 90%, para valores de L*.  Esses resultados demonstram controle 

atribuído a efeitos genéticos em detrimento de fatores ambientais incontroláveis, assim espera-

se maiores ganhos e facilidade para a seleção de genótipos superiores. 

A herdabilidade da massa de 100 grãos foi alta (h2: 75,57 e 85,01%), indicando 

facilidade na seleção, pois a maior parte da expressão fenotípica foi devida a variância genética. 

Em estudo com populações segregantes de feijão Andino, Mukamuhirwa, Tusiime e Mukankusi 

(2015) observaram, para massa de 100 grãos, alta herdabilidade no sentido amplo e em sentido 

restrito, 98 e 90%, respectivamente. Wondimu e Bogale (2017) ao estudarem aspectos 

morfológicos de nove diferentes (tegumento preto, creme, branco, cinza e vermelho) genótipos 

de feijão cultivados e comercializados no sudoeste da Etiópia, observaram herdabilidade alta 

para a massa de 100 grãos em dois ambientes distintos (h2: 85,50 e 60,00%).  

Não foram encontrados trabalhos prévios na literatura com feijão Andino em geração 

de alta homozigose, que relatassem valores de herdabilidade para os parâmetros de coloração. 

A predominância da variância genotípica em relação a variância ambiental, como nos caracteres 

avaliados em ambas gerações, juntamente com altos valores de herdabilidade, indicam 

facilidade na seleção de genótipos superiores. 

 Altos valores de coeficientes de variação genética foram observados para L*, a*, b* e 

massa de 100 grãos (10,45 a 51,34%). Esses valores apontam pouca interferência ambiental na 

expressão desses caracteres. Ribeiro, Storck e Poersch (2008) ao estudarem  26 genótipos 

Mesoamericanos em 19 diferentes ensaios, relataram altos valores de coeficiente de variação 

genética, superiores a 46,8%, revelando que a determinação do valor de L* é uma medida que 

pode ser útil para um programa de melhorament, pois apresenta grande efeito genético. Além 

disso, a razão CVg/CVe foi superior à unidade para todos os caracteres (≥ 1,68). A razão 

CVg/CVe é um parâmetro que ajuda a detectar a variabilidade genética em uma população, tem 

como vantagem mostrar a real magnitude do aumento de uma característica em um grupo de 

estudos de plantas. Quando esta razão é igual ou maior que 1,0, a condição é altamente favorável 

para seleção (VENCOVSKY, 1987). Assim os valores de parâmetros genéticos observados 

neste estudo denotam predisposição para a seleção de linhagens de feijão Andino geneticamente 

superiores com base em valores de L*, a*, b* e massa de 100 grãos. Não foram encontrados 

trabalhos prévios que estimassem valores de CVg/CVe para caracteres que determinam a 

qualidade tecnológica dos grãos em linhagens de feijão Andino. 

 Os valores de L*, a* e b* apresentaram distribuição descontinua, tanto na geração F5:6 

(Figura 1A, 1C e 1E), quanto na geração F5:7 (Figura 1B, 1D e 1F), indicando que a 
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manifestação da coloração do tegumento em grãos de feijão Andino é governado por poucos 

genes, ou seja, a formação de poucas classes fenotípicas caracteriza herança qualitativa. Assim 

como Possobom et al. (2014) demostraram ao estudarem os valores de L*, a* e b*
 em uma 

população F2 de feijão Andino. Estudos prévios de controle genético do escurecimento tardio 

de grãos de feijão rajado (ELSADR et al., 2011) e carioca (ERFATPOUR et al., 2018) relataram 

que dois genes controlam esta característica. Neste estudo, os resultados baseados nos 

histogramas das gerações F5:6 e F5:7 indicaram herança qualitativa, o que facilita a seleção de 

linhagens de feijão pela coloração do tegumento dos grãos. Ao usar locus de característica 

quantitativa (QTLs), Robson (2017) detectou um total de 3, 6 e 9 marcadores significativos que 

controlam L*, a* e b*, respectivamente, ao estudar uma população F3 oriunda de cruzamento 

entre genitores de feijão Andino. 

 

Figura 1 – Histogramas da coloração do tegumento (valores de L*, a* e b*) em grãos de feijão 

Andinos avaliados nas gerações F5:6 e F5:7, obtidos a partir do cruzamento entre os 

parentais Hooter (P1) e Cal 96 (P2). 
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 A distribuição de frequência para a massa de 100 grãos foi contínua em ambas as 

gerações, F5:6 (Figura 2E) e F5:7 (Figura 2F), demonstrando herança quantitativa para este 

caractere em grãos de feijão Andino. No presente estudo foi observado a presença de 

segregação transgressiva, sugerindo que os parentais, Hooter e Cal 96, possuíam genes 

complementares e aditivos, Singh et al. (2008) obervaram segregação transgressiva e genes 

complementares e aditivos em linhagens recombinantes F6 de feijão oriundas de quatro 

cruzamentos diferentes. A presença de herança quantitativa indica dificuldade de seleção de 

genótipos superiores, devido a influência de cada um dos genes envolvidos e do ambiente. 

Sandhu et al. (2018) em trabalho com 114 linhagens F2:7 de feijão preto com objetivo de mapear 

QTLs para dureza e tempo de cozimento, mapearam coincidentemente vários QTLs que 

governam a característica peso de grão e produtividade, sem explicitá-los. 

 

3.3.3 Parâmetros genéticos da concentração de ferro e de zinco em feijão Andino 

 

Alta herdabilidade pode ser observada para a concentração de ferro em ambas as 

gerações e para zinco na geração F5:6 nos grãos de feijão Andino (Tabela 1). Isto é atribuído a 

valores superiores de variância genética em relação a variância ambiental para esses caracteres. 

Entretanto, a variância ambiental se sobrepôs a variância genética na geração F5:7 para 

concentração de zinco, resultando em herdabilidade baixa (h2: 26,76%). Alta herdabilidade para 

concentração de ferro foi descrita previamente por Possobom et al. (2015) ao avaliarem uma 

população F2 derivada do cruzamento entre as linhagens de feijão Andino Hooter x Cal 96 e 

por Mukamuhirwa, Tusiime e Mukankusi (2015) em linhagens recombinantes de feijão Andino 

em geração F2. Em populações segregantes (F2) de feijão Andino, para concentração de zinco 

nos grãos, foi citada herdabilidade de 63,36% em um cruzamento envolvendo IAC Boreal x 

Light Red Kidney e de 72,22% em uma população resultante do cruzamento entre as linhagens 

Ouro Branco x Light Red Kidney (ZEMOLIN et al., 2016). Trabalhos que estimassem a 

herdabilidade em linhagens de feijão Andino com alta homozigose não foram encontrados 

previamente, entretanto há relatos na literatura que a concentração de ferro possui alta 

herdabilidade em geração F3:4, F3:5 e F3:6 em linhagens Mesoamericanas (TEIXEIRA et al., 

2015). Já, Maziero, Ribeiro e Facco (2016) observaram herdabilidade variando de baixa a alta 

para a concentração de zinco em grãos de feijão de linhagens F6:8 derivadas de cruzamentos 

envolvendo parentais Mesoamericanos. Caracteres com alta herdabilidade aumentam a 

perspectiva de sucesso na seleção, pois mostram que a expressão fenotípica de uma 

característica se dá pela natureza genética. Assim, estimativas de herdabilidade são essenciais 
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a programas de melhoramento, pois estas explicam com maior confiabilidade a variabilidade 

genética existente em uma população. 

A razão entre CVg/CVe foi superior a unidade para a concentração de ferro nos grãos 

em ambas as gerações avaliadas, e para a concentração de zinco apenas na geração F5:6. 

Mukamuhirwa, Tusiime e Mukankusi (2015) observaram razão de CVg/CVe da concentração 

de ferro e zinco próxima a unidade em linhagens de feijão Andino. Ao avaliarem a concentração 

de ferro e de zinco em linhagens de feijão Mesoamericano verificaram-se valores de razão 

CVg/CVe próximos e superiores a unidade (MARTINS et al., 2016). Valores superiores a 1,00 

indicam condições favoráveis a seleção, uma vez que a explicação da expressão do caractere 

pode ser atribuída a fatores genéticos e não a fatores aleatórios do ambiente.  

A amplitude de variação da concentração de ferro na geração F5:6, a qual variou de 52,03 

a 116,03 mg kg-1 de matéria seca – MS (Figura 2C) e na geração F5:7 (Figura 2D) (49,47 a 

108,51 mg kg-1 de MS) foi similar àquela previamente descrita em feijão Andino para 

concentração de ferro (RIBEIRO et al., 2014a; POSSOBOM et al., 2015; ZEMOLIN et al., 

2016). Da mesma os intervalos da concentração de zinco em grãos de feijão Andino descritos 

na geração F5:6, com maior amplitude, variando de 16,90 a 52,98 mg kg-1 de MS (Figura 2E) e 

na figura 2F (geração F5:7) fora semelhantes aos relatados por Ribeiro et al. (2014a) e Zemolin 

et al. (2016) foram semelhantes aos Os menores valores de concentração de ferro e de zinco 

nos grãos observados na geração F5:7 (safrinha 2018) podem ser explicados pelas menores 

temperaturas máximas e mínimas e pela distribuição irregular de chuvas, principalmente no 

período compreendido entre a floração e o enchimento de grãos, em que se registrou uma 

precipitação de 100 mm em apenas dois dias e acúmulo de menos de 90 mm no restante do 

período (Anexo A). Isso pode ter contribuído para uma menor translocação destes 

microminerais para os grãos de feijão. Silva et al. (2012) também relataram uma menor 

translocação de ferro para os grãos em linhagens de feijão Mesoamericano semeadas em 

fevereiro, no Estado de Minas Gerais, Brasil. 

Nas duas gerações avaliadas será possível selecionar linhagens de feijão Andino para 

alta concentração de microminerias (ferro e zinco) nos grãos, uma vez, que em ambas as 

gerações foi observada segregação transgressiva, ou seja, foram obtidas linhagens com 

concentração superior e inferior as parentais. Estudos prévios mencionaram a ocorrência de 

segregação transgressiva em linhagens F2 de feijão Andino para a concentração de ferro 

(MUKAMUHIRWA; TUSIIME; MUKANKUSI, 2015; POSSOBOM, et al., 2015; ZEMOLIN 

et al., 2016) e de zinco (ZEMOLIN et al., 2016). Também foi observado segregação 

transgressiva para a concentração de ferro e de zinco em linhagens de feijão Andino F5:7 
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(BLAIR et al., 2011) e em linhagens de feijão Mesoamericano nas gerações F3:6 (TEIXEIRA et 

al., 2015) e F10 (BLAIR et al., 2010a). A segregação transgressiva permite selecionar linhagens 

com alta concentração de ferro e zinco, inclusive superiores aos parentais, com o intuito de 

biofortificação para oferecer produtos de melhore qualidade nutricional para a população. 

 

Figura 2 – Histogramas da massa de 100 grãos, concentração de ferro e zinco em grãos de feijão 

Andinos avaliados em gerações F5:6 e F5:7, obtidos a partir do cruzamento entre os 

parentais Hooter (P1) e Cal 96 (P2).  

 

A distribuição de frequência para as concentrações de ferro e de zinco nos grãos 

apresentaram comportamento contínuo nas gerações F5:6 e F5:7. Portanto, as concentrações de 

ferro e de zinco em feijão Andino possuem herança quantitativa, ou seja, são governadas por 

muitos genes. Tais resultados são semelhantes aos verificados em linhagens de feijão Andino 

em geração F5:7 (BLAIR et al., 2011) e em linhagens F5:8 originadas do cruzamento entre 

linhagens Mesoamericanas x Andinas (BLAIR et al., 2009). O fato dos caracteres serem de 
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herança quantitativa, implica em dificuldades ao melhorista para a seleção de linhagens de 

feijão superiores, devido ao número de genes envolvidos e ao efeito do ambiente sobre a 

expressão destas características. No entanto, estudos que empregam a seleção assistida com 

marcadores moleculares são uma alternativa ao melhoramento visando a biofortificação. Em 

estudo recente foram identificados três QTLs associados a concentração de ferro e outros três 

associados a concentração de zinco (BLAIR et al., 2010b) em feijão. 

 

3.3.4 Padrão de coloração de tegumento, massa de 100 grãos e concentração de ferro em 

grãos de genótipos de feijão do tipo rajado 

 

A aplicação do teste Scott-Knott a 5% de probabilidade permitiu a diferenciação dos 

genótipos testados em grupos quanto a seus caracteres que conferem qualidade tecnológica, 

luminosidade (L*), cromaticidade a*, cromaticidade b*, massa de 100 grãos e concentração de 

ferro (Tabela 2). A comercialização de novas cultivares depende da aceitação por parte do 

mercado consumidor. O tamanho, o formato e a coloração dos grãos são características visuais 

importantes, além da qualidade nutricional propiciada pela alta concentração de ferro. 

O teste Scott-Knott formou três distintos grupos para o caractere L*: o primeiro grupo 

contém os maiores valores de L*, superiores a 52, formado pelas cultivares testemunhas 

Mesoamericanas e Andinas e pelas linhagens F5:7 com tegumento creme e rajas vermelhas; o 

segundo grupo foi formado apenas pela linhagem DFA 33-18 de tegumento vermelho e rajas 

vermelhas; e o terceiro grupo foi constituído pelas linhagens de tegumento vermelho e rajas 

brancas com valores de L* inferiores a 37. Nos genótipos de tegumento claro, procura-se valores 

de L* altos, pois este parâmetro está associado a luminosidade do tegumento. A manutenção do 

fenótipo característico em grãos claros deve ser mantido em novas linhagens desenvolvidas, 

pois o escurecimento tem um impacto negativo na comercialização de feijão, já que acredita-se 

estar associado a uma característica de cozimento lento e, portanto, requer tempos de cozimento 

prolongados (ARNS, et al., 2018). Dentro do primeiro grupo, está incluso o genitor Hooter, 

cultivar comercializada, especialmente no sudoeste canadense e Europa, com aceitação de 

mercado, esta não diferenciou da linhagem DFA 23-18, com o menor L* entre esse grupo, de 

52,19, logo para padrão de comercialização de genótipos do tipo rajado com tegumento claro e 

rajas vermelhas, os genótipos devam ter L* superior a 52. Possobom et al. (2014) em trabalho 

avaliando linhagens de feijão F2 oriundas de cruzamento entre cultivares Andinas, obtiveram 

classes fenotípicas de L* de 49 a 69,99, já Robson (2017) ao caracterizar os genes responsáveis 
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pelo escurecimento de grãos cranberry separou em dois grupos, sendo os genótipos que não 

escurecem aqueles com L* superior a 67. 

A criação de dois grupos entre os genótipos de tegumento vermelho e rajas brancas, 

permite elencar que para este tipo de feijão é preferível materiais com valor de L* inferiores a 

37, uma vez, que não diferenciaram do genitor CAL 96, uma cultivar desenvolvida pelo CIAT, 

lançada em Uganda e preferida pelo mercado local (AMONGI, 2014). Possobom et al. (2014) 

ao estudarem o padrão de herança da coloração em grãos mottled observaram valores de L* 

entre 25 e 36,99. Os autores que dentro desses valores é possível selecionar linhagens com 

baixo valor de L*, semelhantes ao genitor CAL 96. 

A diferença entre os tratamentos possibilitou a formação de cinco grupos para o 

caractere cromaticidade a*, sendo o primeiro formado pelas linhagens DFA 14-18 (22,53) e 

DFA 24-18 (21,44), indicando maior presença da tonalidade vermelha. O quinto grupo foi 

formado pelas menores médias (3,93 a 5,98) e foi composto pelas cultivares testemunhas do 

tipo carioca e pelas linhagens DFA 32-18 e DFA 05-18. Já, para cromaticidade b* houve a 

diferenciação dos genótipos em três grandes grupos: grupo I variando de 16,30 a 20,46, 

indicando matiz amarela, grupo II com variação de 11,82 a 16,00, ou seja matiz amarela sob 

tons azulados e um terceiro com valores inferiores a 9,45 expressando a matiz azul. 

Valores de cromaticidade a* e b* indicam presença de cores secundárias no tegumento. 

Grãos claros devem evitar a presença de colorações secundárias, como valores preditos pela 

matiz a* (verde ao vermelho), porém devido a estrias em tegumentos rajados, há sempre a 

presença de cores secundárias. Para Robson (2017) há uma relação linear entre os valores de L* 

e os valores de cromaticidade a*, a qual indica que em genótipos de tegumento mais claro, 

maiores L*, possuem valores de cromaticidade a* inferiores, próximos a 6,00, tal relação foi 

observada em linhagens F3 de feijão cranberry resistente ao escurecimento de tegumento. Com 

base no teste de Scott-Knott, deve-se indicar o uso de genótipos de tegumento creme, como o 

cranberry, aqueles genótipos com cromaticidade a* inferior a 6,00 e com cromaticidade b* 

inferior a 16,00.  

Ao se referir a genótipos com tegumento vermelho e rajas brancas, como o genitor 

CAL 96, deve-se preconizar a presença da cor secundária vermelha, como característica básica 

deste tipo de grãos, mottled, logo deve-se selecionar aqueles genótipos com valores de 

cromaticidade a* maiores, como as linhagens DFA 14-18 e DFA 24-18, logo os valores de 

cromaticidae a* devam ser superiores a 21,45. Dentro do terceiro grupo formado para a 

cromaticiade b* há a presença do genitor CAL 96, aceita no mercado africano, logo preconiza-

se a seleção de genótipos com valores de cromaticade b* inferiores a 9,45. 
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Assim, é proposto como padrão de coloração de tegumento em grãos de feijão 

cranberry aqueles com valor de L* superior a 52, cromaticidade a* e b*
 inferiores a 6 e 16, 

respectivamente. Enquanto que para grãos de feijão mottled os valores de L* devem ser 

inferiores a 37, a cromaticidade a* tem que ser superior a 21,45, já a cromaticidade b* deve ser 

inferior a 9,45. 

A massa de 100 grãos dividiu os genótipos em dois grupos, sendo o primeiro 

constituído pelas maiores médias, variando de 45,53 a 71,23 g. Essa divisão é esperada, uma 

vez que avaliou-se genótipos (cultivares testemunhas) oriundos do centro de origem 

Mesoamericano, em que os grãos são considerados pequenos, com massa de 100 grãos inferior 

a 25 gramas e linhagens F5:7 Andinas, grupo gênico caracterizado por grãos grandes (M100G > 

40g) (BLAIR et., 2013).  

Os consumidores têm preferência por grãos médios a grandes (CARBONELL et al., 

2010), pois os genótipos com alta massa de 100 grãos proporcionam maior expansão 

volumétrica e por consequência maior rendimento de panela (PERINA, et al., 2010). Logo, 

grãos com massa de 100 grãos maiores é indicado para a seleção, massa de 100 grãos de feijão 

rajado superior a 45 gramas é o ideal para o mercado. Dentro do grupo com maiores médias, 

estão os genitores Hooter e Cal 96. Entre as linhagens F5:7, a linhagem DFA 38-18 não possui 

padrão de tamanho de grão, além de destacar as cultivares comerciais brasileiras, BRS MG 

Realce e Iraí com valores de massa de 100 grãos inferiores a 45 gramas, 34,17 e 32,86, 

respectivamente. 

 

Tabela 2 – Média1 dos caracteres luminosidade (L*), cromaticidade a* (a*), cromaticidade b* 

(b*), massa de 100 grãos (M100G, g) e concentração de ferro (Fe, mg kg-1 de 

matériaseca – MS) de 52 linhagens F5:7 de feijão Andino, quatro cultivares Andinas 

e oito cultivares Mesoamericanas obtidas em cultivo de safrinha 2018, Santa Maria 

– RS. 

 

Genótipo Cor2 L* a* b* M100G Fe 

Fepagro Garapiá Carioca 57,34 a 5,00 e 17,27 a 29,1 b 82,72 b 

DFA 01-18 BRV 59,04 a 7,31 d 15,90 b 58,2 a 107,17 a 

DFA 02-18 BRV 57,63 a 7,37 d 16,73 a 52,7 a 65,02 c 

DFA 03-18 VRB 35,47 c 16,24 c 5,07 c 69,3 a 52,77 c 

DFA 04-18 BRV 58,67 a 7,60 d 15,01 b 66,4 a 76,57 b 

DFA 05-18 BRV 58,56 a 5,78 e 11,82 b 45,5 a 84,32 b 

DFA 06-18 VRB 36,83 c 19,44 b 6,92 c 53,7 a 69,22 c 

DFA 07-18 BRV 55,01 a 7,79 d 20,46 a 54,8 a 65,42 c 

BRS MG Realce BRV 55,31 a 8,97 d 13,42 b 34,2 b 91,37 b 
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DFA 08-18 VRB 35,11 c 19,43 b 5,97 c 53,8 a 65,92 c 

DFA 09-18 BRV 54,51 a 9,30 d 17,72 a 57,4 a 72,87 c 

DFA 10-18 VRB 36,56 c 17,00 c 7,00 c 60,5 a 52,12 c 

DFA 11-18 BRV 55,37 a 8,60 d 17,53 a 51,0 a 87,47 b 

DFA 12-18 VRB 34,25 c 20,14 b 9,39 c 54,2 a 99,87 a 

BRS Estilo Carioca 58,02 a 4,56 e 15,73 b 33,8 b 56,57 c 

DFA 13-18 BRV 57,45 a 7,79 d 12,65 b 48,2 a 65,82 c 

DFA 14-18 VRB 37,28 c 22,54 a 9,45 c 65,7 a 66,92 c 

DFA 15-18 BRV 55,36 a 7,89 d 17,62 a 58,7 a 79,42 b 

Iraí BRV 57,65 a 7,97 d 13,62 b 32,9 b 74,57 c 

DFA 16-18 BRV 60,45 a 8,12 d 16,82 a 62,0 a 85,62 b 

DFA 17-18 BRV 58,25 a 8,58 d 16,55 a 52,7 a 71,52 c 

DFA 18-18 BRV 59,04 a 8,38 d 19,20 a 55,1 a 79,22 b 

DFA 19-18 BRV 59,45 a 8,78 d 18,11 a 55,8 a 85,92 b 

Hooter BRV 59,12 a 6,80 d 15,91 b 57,8 a 90,57 b 

DFA 20-18 BRV 58,16 a 6,72 d 14,99 b 51,1 a 82,77 b 

DFA 21-18 BRV 57,27 a 7,04 d 15,19 b 57,0 a 62,67 c 

DFA 22-18 BRV 57,15 a 9,49 d 17,46 a 58,5 a 55,97 c 

DFA 23-18 BRV 52,19 a 8,65 d 14,96 b 58,0 a 64,32 c 

Pérola Carioca 57,03 a 4,55 e 15,44 b 29,2 b 83,22 b 

DFA 24-18 VRB 35,94 c 21,45 a 8,97 c 51,8 a 61,42 c 

DFA 25-18 VRB 34,98 c 18,73 c 6,81 c 56,3 a 65,77 c 

DFA 26-18 BRV 59,57 a 7,11 d 13,83 b 58,9 a 79,52 b 

DFA 27-18 VRB 33,12 c 18,64 c 5,77 c 54,2 a 70,77 c 

DFA 28-18 VRB 36,00 c 19,54 b 6,65 c 54,8 a 60,47 c 

CAL 96 VRB 36,28 c 18,39 c 6,85 c 49,1 a 49,47 c 

DFA 29-18 BRV 55,52 a 8,50 d 17,45 a 58,5 a 69,72 c 

DFA 30-18 VRB 33,73 c 19,15 b 7,01 c 56,5 a 63,92 c 

SCS 205 Riqueza Carioca 57,77 a 5,67 e 17,27 a 28,6 b 74,12 c 

DFA 31-18 BRV 58,25 a 7,01 d 16,00 b 60,7 a 79,42 b 

DFA 32-18 BRV 64,24 a 5,98 e 14,71 b 60,6 a 75,52 c 

IAC Imperador Carioca 61,11 a 4,42 e 14,95 b 26,1 b 72,07 c 

DFA 33-18 VRB 45,66 b 18,06 c 8,17 c 56,5 a 64,02 c 

DFA 34-18 BRV 58,49 a 7,25 d 15,37 b 53,5 a 64,37 c 

DFA 35-18 BRV 56,78 a 8,00 d 16,30 a 56,4 a 60,12 c 

DFA 36-18 BRV 58,09 a 8,10 d 17,14 a 60,1 a 86,12 b 

IPR Siriri Carioca 60,45 a 5,09 e 15,80 b 26,3 b 71,42 c 

DFA 37-18 BRV 58,05 a 8,36 d 18,59 a 60,7 a 68,97 c 

DFA 38-18 VRB 35,82 c 20,04 b 5,75 c 39,5 b 60,92 c 

DFA 39-18 BRV 58,51 a 6,99 d 15,42 b 71,2 a 108,52 a 

Carioca Carioca 59,88 a 4,15 e 14,61 b 30,4 b 62,22 c 

DFA 40-18 BRV 57,86 a 7,71 d 16,68 a 53,6 a 76,52 b 

DFA 41-18 BRV 56,00 a 8,46 d 17,36 a 60,5 a 79,80 b 

DFA 42-18 BRV 57,30 a 8,13 d 13,48 b 49,9 a 72,92 c 

DFA 43-18 BRV 57,78 a 7,22 d 15,14 b 47,2 a 74,82 c 

DFA 44-18 VRB 33,23 c 18,21 c 5,54 c 51,6 a 66,62 c 

DFA 45-18 BRV 57,01 a 7,32 d 15,45 b 54,7 a 95,37 a 

DFA 46-18 VRB 34,57 c 18,51 c 7,17 c 47,4 a 60,67 c 

DFA 47-18 BRV 57,77 a 8,24 d 15,42 b 56,4 a 79,57 b 

IPR Tangará Carioca 57,46 a 3,93 e 14,27 b 27,9 b 67,07 c 
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DFA 48-18 BRV 59,04 a 8,55 d 15,71 b 49,8 a 70,97 c 

DFA 49-18 BRV 55,82 a 7,53 d 15,33 b 54,4 a 67,02 c 

DFA 50-18 BRV 56,18 a 7,26 d 13,10 b 51,0 a 79,67 b 

DFA 51-18 BRV 57,41 a 8,21 d 16,00 b 59,2 a 69,32 c 

DFA 52-18 VRB 36,53 c 16,31 c 7,64 c 51,7 a 79,92 b 
1Médias seguidas pela mesma letra na vertical constituem um grupo homogêneo segundo o teste Scott-Knott a 

5% de probabilidade. 
2Cor: BRV – tegumento branco com rajas vermelhas. VRB – tegumento vermelho com rajas brancas. 

 

O uso do teste Scott-Knott, agrupou os genótipos em três diferentes grupos, quanto 

a concentração de ferro nos grãos. No primeiro grupo, os genótipos formadores obtiveram 

médias variando de 95,37 a 108,52 mg kg-1 de MS.  Este grupo possui valores de 

concentrações de ferro nos grãos superiores a 95 mg kg-1 de MS, sendo considerados altos 

teores de ferro, como preconizado por Ribeiro et al. (2013a). Os genótipos formadores deste 

grupo são as linhagens DFA 01-18, DFA 12-18, DFA 39-18 e DFA 45-18. Estas diferiram 

estatisticamente das cultivares testemunhas e de seus genitores, apresentando concentrações 

de ferro nos grãos superiores àquelas cultivares disponíveis no mercado para consumo. 

Deficiências de ferro são mais comuns de aparecerem na população (HART et al., 

2015). A falta deste micromineral causa anemia (ABBASPOUR; HURREL; KELISHADI, 

2014), acarretando em problemas de concentração e fadiga. Diante disso é importante o 

consumo de alimentos com altas concentrações de ferro, a fim de suprir a demanda nutricional 

e evitar deficiência deste mineral.  

Nenhuma das linhagens demonstrou simultaneamente padrão para todos os 

caracteres avaliados. Dentre as linhagens cranberry que destacaram-se para os parâmetros 

coloração e massa de 100 grãos, estão as linhagens DFA 05-18 e DFA 32-18, ambas 

apresentam padrão de luminosidade L*, cromaticidade a* e b*. Já para as linhagens mottled 

apenas as linhagens DFA 14-18 e DFA 24-18 demonstraram padrão para os parâmetros de 

qualidade tecnológica. Quanto a concentração de ferro, as linhagens DFA 01-18, DFA 12-18, 

DFA 39-18 e DFA 45-18 possuem alta concentração de ferro. 

 

3.3.5 Seleção combinada para caracteres da qualidade tecnológica e a concentração de 

ferro e de zinco em grãos de feijão Andino 

 

O uso do índice Z para seleção possibilita a visualização gráfica das linhagens 

selecionadas de feijão Andino quanto a cor do tegumento (L*, a* e b*), massa de 100 grãos e 

concentração de ferro. Para feijão com tegumento creme e rajas vermelhas, as três linhagens 
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superiores foram DFA 01-18, DFA 16-18 e DFA 39-18 (Figura 3A, 3B e 3C). Essas linhagens 

possuem valor de L*
 superior ao índice Z médio, e cromaticidade a* e b* próximos ao índice Z 

médio, ou seja possuem tegumento mais claro (luminosidade maior) em comparação com as 

demais linhagens. O índice Z para a massa de 100 grãos das linhagens selecionadas é de 

interesse ao consumidor, uma vez que, há manutenção da massa de 100 grãos, ou então com 

valores médios superiores. As linhagens selecionadas também demonstraram valores de índice 

Z para concentração de ferro superiores a média geral, indicando altas concentrações, 

promissoras a seleção. 

Grãos de feijão cranberry são conhecidos por suas rajas vermelhas contra um fundo 

creme claro. A coloração do tegumento desempenha um papel fundamental na determinação da 

preferência do consumidor e na avaliação da qualidade da semente. Assim como em outros 

feijões com tegumento claro, feijões cranberry sofrem de escurecimento por diferentes 

motivos, contudo, tegumentos escurecidos tem impacto sobre a viabilidade comercial dos 

grãos, uma vez que aos olhos do consumidor, grãos enegrecidos, são grãos armazenados por 

longos períodos e com tempo de cozimento prolongado (STANLEY, 1992), assim preza-se pela 

seleção de linhagens com valores de L* superiores. Colorações secundárias são indesejáveis em 

grãos de feijão com tegumento claro.  O genitor Hooter por ser uma cultivar comercial aceita 

em mercados consumidores, como a Itália e Canadá, espera-se que cultivares desenvolvidas 

tenha valores de L* próximos ou superiores aos apresentados por este parental. Segundo a 

Comissão de Canadense de Grãos, não há tolerância numérica no parâmetro L* para grãos deste 

tipo, assim não há um padrão estipulado para estes grãos. 

As linhagens DFA 12-18, DFA 14-18 e DFA 52-18 (Figura 3E, 3F e 3G) foram 

selecionadas entre as linhagens com tegumento vermelho e rajas creme. Caracteristicamente, 

grãos do tipo mottled possuem grãos com tegumento vermelho escuro, logo indica-se selecionar 

linhagens com valores de L* menores e com tons de vermelho mais presente no tegumento, 

dado pelo valor de cromaticidade a* maior, assim como na linhagem DFA 12-18. 
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Figura 3 – Representação do índice Z para luminosidade (L*), cromaticidade a* (a*), 

cromaticidade b* (b*), massa de 100 grãos (M100G, g) e concentração de ferro 

(Fe, mg kg-1 de matéria seca – MS) obtidas de três linhagens superiores de feijão 

com tegumento creme e rajas vermelhas (A, B e C) e três linhagens com 

tegumento vermelho e rajas brancas (E, F e G). 

 

Entre as linhagens selecionadas, todas apresentaram índices Z para o caractere massa de 

100 grãos próximo ao índice médio e semelhante aos genitores, com exceção das linhagens 
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DFA 39-18 e DFA 14-18. A manutenção deste caractere nos novos genótipos selecionados é 

do interesse do melhorista, uma vez que, a massa de 100 grãos dos genitores já é um padrão 

aceito comercialmente, visto que são comercializados em diferentes países e é de característica 

intrínseca aos genótipos oriundos do grupo gênico Andino massas de 100 grãos por volta de 40 

gramas. 

Todas as linhagens selecionadas apresentam valores de índice Z para concentração de 

ferro nos grãos superiores ao índice Z médio da população estudada. Logo, as linhagens 

selecionadas apresentam grãos com concentração deste micromineral superiores as demais 

linhagens, sendo proeminentes para uso visando altas concentrações de ferro nos grãos. Uma 

vez que feijões com alta concentração de ferro, ou seja, aqueles que possuem concentração nos 

grãos superior a 95 mg kg-1 de MS (RIBEIRO et al., 2013a), representam benefícios a saúde 

humana, pois estes previnem sintomas de sua deficiência, como anemia, fadiga, dificuldade de 

concentração e baixa produtividade no trabalho (CAMASCHELLA, 2015). O genitor Cal 96 é 

uma cultivar desenvolvida pelo CIAT, lançada em Uganda e preferida pelo mercado local 

(AMONGI et al., 2014), contudo no presente estudo apresentou baixos valores de concentração 

de ferro nos grãos (figura 3H). As linhagens selecionadas demonstraram, pelo índice Z, 

desempenho superior a este genitor. 

As linhagens DFA 01-18 e DFA 12-18 atendem a expectativas de padrão para a 

coloração do tegumento, massa de 100 grãos e concentração de ferro, assim devem ser 

selecionadas pelo programa de melhoramento. 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

As estimativas são de alta herdabilidade para parâmetros de coloração do tegumento 

(L*, a* e b*), massa de 100 grãos e concentração de ferro nos grãos de linhagens de feijão Andino 

e varia de baixa a alta herdabilidade para concentração de zinco. Ocorre herança qualitativa 

para L*, a* e b*, contudo a manifestação fenotípica para os caracteres massa de 100 grãos e 

concentração de ferro e zinco nos grãos possui padrão de herança quantitativa, com segregação 

transgressiva. Para genótipos com tegumento creme e rajas vermelhas o L* deverá ser superior 

a 52,00, os valores de cromaticidade a* e b* devam ser inferiores a 6,00 e a 16,00, 

respectivamente. Enquanto que para genótipos com tegumento veremlho e rajas brancas os 

valores de L*, a*
 e b* devem ser inferiores a 37,00, superiores a 21,45 e inferiores a 9,45, 

respectivamente. As linhagens DFA 01-18 e DFA 12-18, com base no índice Z, serão 
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selecionadas pelo programa de melhoramento de feijão da UFSM, uma vez que apresentam 

padrão de grão alta concentração de ferro. 
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4 DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo foi possível observar que existe 

variabilidade genética entre as linhagens F5:6 e F5:7 de feijão Andino para os caracteres 

concentração de macrominerais nos grãos: potássio, fósforo, magnésio e cálcio; para a 

concentração de microminerias nos grãos: ferro e zinco, exceto para zinco na geração F5:7; para 

os parâmetros de coloração de tegumento: luminosidade L*, cromaticidade a* e b*; e para a 

massa de 100 grãos. A variabilidade genética é um requisito essencial para os programas de 

melhoramento, pois possibilita a seleção de indivíduos superiores (RIBEIRO et al., 2009). A 

seleção de linhagens de feijão com alta concentração de minerais, baixa concentração de 

compostos fenólicos, ou então visando atividade antioxidante, assim como linhagens com 

qualidade tecnológica de grãos visam atender as diferentes demandas do mercado consumidor. 

Com base no primeiro capítulo foi possível observar que em geração F5:6, ocorreu alta 

herdabilidade para a concentração de minerais: potássio (h2: 86,90%), fósforo (h2: 83,42%), 

magnésio (h2: 98,85%), cálcio (h2: 81,85%) ferro (h2: 81,30) e zinco (h2: 79,14%). Já em 

geração F5:7 apenas houve divergência do comportamento da concentração de minerais entre as 

gerações. A concentração de magnésio, cálcio e ferro tem alta herdabilidade, 69,01%, 74,93% 

e 83,17%, respectivamente. Entretanto para a concentração de potássio (h2: 45,71%), fósforo 

(h2: 43,15%) e zinco (h2: 29,56%) a herdabilidade é de baixa magnitude. Para a concentração 

de compostos fenólicos há alta herdabilidade independentemente da geração (h2: 78,83 e 

70,51%), contudo a concentração de zinco foi alta na geração F5:6 e baixa na geração seguinte.  

Além disso a razão entre o coeficiente de variação genético e o coeficiente de variação 

ambiental (CVg/CVe) foi superior a unidade para todos os caracteres geração F5:6. Tais fatos 

indicam que os efeitos genéticos foram predominantes sobre os efeitos ambientais para esses 

caracteres avaliados em linhagens de feijão Andino, favorecendo a seleção de genótipos 

superiores. Entretanto, como ocorrido com a herdabilidade, houve comportamento discrepante 

na geração seguinte, F5:7, em que a razão CVg/CVe não foi superior a 1,00 para a concentração 

de potássio, fósforo e zinco nos grãos. Logo entende-se que as condições ambientais ocorridas 

no segundo ambiente de cultivo, safrinha 2018, apresentaram maior interação com os 

tratamentos avaliados, aumentando o quadrado médio do erro e consequentemente variância 

ambiental. 

Independente do caractere avaliado foi constatada a presença de segregação 

transgressiva, assim como constatado por Blair et al. (2009) para a concentração de potássio e 

de fósforo, por Casñas et al. (2013) para a concentração de magnésio e cálcio em grãos de 
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linhagens de feijão oriundos de diferentes cruzamentos envolvendo parentais Mesoamericanos 

e Andinos, para ferro (POSSONOM et al., 2015) e zinco (ZEMOLIN et al., 2016) em linhagens 

F2 provenientes de cruzamentos diversos de linhagens Andinas. Ainda, todos os caracteres 

avaliados apresentaram distribuição continua, indicativo de herança quantitativa, e assim, 

preveem dificuldades ao melhorista, uma vez que provavelmente muitos genes estão envolvidos 

na expressão do caractere, e estes, possuem pequeno individual no fenótipo.  

No primeiro capítulo o ganho de seleção foi de 13,82% quando visou-se aumentar a 

concentração de macrominerais e reduzir a concentração de compostos fenólicos e de 40,94% 

quando teve por objetivo aumentar a concentração tanto de macrominerais quanto de compostos 

fenólicos, respectivamente. A linhagem DFA 46-18 possui alta concentração para 

macrominerais e moderada concentração de compostos fenólicos. Assim como as linhagens 

DFA 04-18 e DFA 05-18 devem ser selecionadas. 

No capítulo 2 estimativas de herdabilidade para caracteres que conferem qualidade 

tecnológica em grãos de feijão, L*, a*, b* e massa de 100 grãos foram estimadas com alta 

magnitude, variando de 75,57% (massa de 100 grãos, geração F5:6) a 98,92% (b*, geração F5:6). 

Altos valores de coeficientes de variação genético, corroboram em valores próximos ou 

superiores à 1,00 de razão CVg/CVe para todos os caracteres. Assim, esses valores demonstram 

controle atribuído a efeitos genéticos em detrimento de fatores ambientais incontroláveis, assim 

espera-se maiores ganhos e facilidade para seleção de genótipos superiores. Os caracteres L*, 

a* e b* possuem distribuição descontínua, sugerindo que poucos genes controlam o caráter, 

facilitando a fixação e seleção de genótipos superiores. Contudo a massa de 100 grãos possui 

distribuição continua, logo, herança quantitativa. Neste artigo foi possível selecionar linhagens 

conforme sua cor de tegumento, tegumento creme com rajas vermelho (linhagens DFA 01-18, 

DFA 16-18 e DFA 39-18) ou tegumento vermelho com rajas creme (DFA 12-18, DFA 14-18 e 

DFA 52-18). Linhagens com coloração de tegumento e tamanho de grão de preferencia do 

consumidor alta concentração de ferro, assim serão selecionadas pelo programa de 

melhoramento da Universidade Federal de Santa Maria. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As estimativas de herdabilidade para a concentração de minerais (magnésio, cálcio e 

ferro) em grãos de feijão Andino, independente da geração avaliada (F5:6 e F5:7), são de alta 

magnitude. Em geração F5:6 a herdabilidade é alta para os caracteres concentração de potássio, 

fósforo e zinco, mudando de comportamento na geração F5:7, sendo de baixa magnitude. Em 
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semelhança a concentração de minerais na geração F5:6, a concentração de compostos fenólicos 

nos grãos, independente da geração, apresenta alta herdabilidade. Para todos os minerais e 

compostos fenólicos observa-se segregação transgressiva e herança quantitativa. 

Os caracteres de qualidade tecnológica, parâmetros de coloração (L*
, a

* e b*) e massa de 

100 grãos apresentam estimativas de herdabilidade de alta magnitude, contudo, diferente da 

massa de 100 grãos e dos minerais, os parâmetros de coloração apresentam padrão de herança 

qualitativo.  

Quanto ao padrão de cor, para genótipos com tegumento creme e rajas vermelhas o L* 

deverá ser superior a 52,00, os valores de cromaticidade a* e b* devam ser inferiores a 6,00 e a 

16,00, respectivamente. Enquanto que para genótipos com tegumento veremlho e rajas brancas 

os valores de L*, a*
 e b* devem ser inferiores a 37,00, superiores a 21,45 e inferiores a 9,45, 

respectivamente. 

A linhagem DFA 46-18 possui alta concentração de macrominearis e moderada concentração 

de compostos fenólicos e será selecionada. As linhagens DFA 04-18 e DFA 05-18 serão 

selecionadas para atender a demanda vigente por alimentos com capacidade antioxidante, uma 

vez que ambas as possuem alta concentração de potássio, fósforo e compostos fenólicos. 

Dentro do espectro visando qualidade tecnológica e qualidade nutricional de micronutrientes, 

as linhagens DFA 16-18 e DFA 12-18 possuem alta concentração de ferro nos grãos, 

coloração de tegumento e tamanho de grãos satisfatórios para o consumidor, assim deverão 

ser selecionadas pelo programa de melhoramento de feijão da Universidade Federal de Santa 

Maria. 
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ANEXO A – DADOS METEOROLÓGICOS  

 

 

Gráfico com dados meteorológicos, precipitação (Prec, mm), temperatura máxima (T Max, °C), 

temperatura mínima (T Min, °C), temperatura média (T Med, °C) e umidade relativa do ar (UR, 

%) diária observada nos cultivos de safra 2017/2018 e de safrinha 2018. Dados coletados no 8º 

Distrito de Meterorologia, na Estação Meteorológica de Santa Maria, localizado na UFSM, RS. 
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ANEXO B – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO ÍNDICE Z PARA OS DEMAIS   

GENÓTIPOS. 
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