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INTRODU<;AO: 0 desenvolvimento de novas cultivares constituem-se em elementos preponderantes
no sucesso de sistemas de produ9ao agricolas e prioridade aos institutos publicos de pesquisa.
Diferentes alternativas experimentais sac exploradas por distintos program as de melhoramento
genetico de especies produtoras de graos, no intuito de identificar linhas de maior produtividade, como
cruzamento entre cultivares e sele9ao em popula90es crioulas. Em sua fase final, estes experimentos
compoem parte dos requisitos que levam a determina9ao do Valor de Cultivo e Uso (VCU), necessario
ao registro de uma cultivar no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAP A e, como
conseqUencia, ao direito de comercializa-Ia. 0 MAPA estipula as normas para realiza9ao de ensaios de
valor de cultivo e uso (VCU) para que novas cultivares possam ser recomendadas e inclufdas no
zoneamento agroecol6gico do Rio Grande do SuI. 0 cultivo de feijao na safrinha no Rio Grande do
SuI vem crescendo nos ultimos anos e a pesquisa precisa responder aes;ta nova demanda, ou seja
definir os melhores gen6tipos para 0 cultivo nestas condi90es. Estas informa90es destinam-se ao
produtor diretamente ou indiretamente, entao, atraves de agentes da assistencia tecnica. Assim, tem-se
que, ao conhecer 0 comportamento das novas linhagens em diversos ambientes do Estado frente as
melhores cultivares existentes no mercado, 0 produtor e assistencia tecnica possam identificar as que
melhor atendem suas necessidades, diminuindo riscos e, simultaneamente, aumentando as
probabilidades de hito. A analise dos resultados das linhagens em pre-Ian9amento constantes do
VCU, no ana agricola 2010/11, e 0 objeto do presente trabalho.

MATERIAL E METODOS: OS Ensaios de VCU sac constitufdos por novas linhagens oriundas de
institui90es de pesquisa publicas ou privados, no Rio Grande do SuI. Compoem 0 ensaio,
principalmente, linhagens de graos de cor preta, alem de graos de cor vermelha e graos tipo carioca.
Estas novas linhagens sac compostas de material oriundo de cruzamentos realizados na Embrapa, alem
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de linhagens selecionadas dentro de popula90es crioulas. No ana agricola 2010/2011, as linhagens e
testemunhas foram dispostas em parcelas que compreenderam quatro fileiras de 4m espa9adas em
0,5m, com uma popula9ao de plantas ideal de 200 a 240 mil plantas por hectare, no delineamento de
blocos casualizados com quatro repeti90es. Por ocasiao da colheita, foram colhidas as duas fileiras
centrais. 0 peso dos graos foi ajustado para 13% de umidade e transformado para kg ha'l. 0 manejo
do experimento obedeceu as recomenda90es da CEPEF (2008). Nao houve controle de doen9as. Os
locais em que foram semeados os experimentos e as respectivas institui90es responsaveis, foram as
seguintes: Sao Luis Gonzaga, na empresa Sementes Umbu, e Seberi, na empresa Sementes Fabris
Hulk. As testemunhas utilizadas foram Carioca e Perola, para graos de cor, e BRS Guerreiro, BRS
Valente e Guapo Brilhante, para graos pretos. Os experimentos foram conduzidos no periodo da
safrinha, sendo semeados em fevereiro e a colheita efetuada em maio. Promoveu-se a analise de
variancia, seguido pelo teste de compara9ao de medias Scott-Knott (a= 0.05).

RESULTADOS E DISCUSSAO: OS resultados obtidos encontram-se na Tabela 1. A media geral dos
ensaios foi de 775 kg ha'l, resultado que pode ser considerado baixo, quando comparado com os
resultados obtidos na safra. Os experimentos apresentaram baixo coeficiente de varia9ao de 14,6 % e
15,1%, para Luis Gonzaga e Seberi, respectivamente. De acordo com os criterios de validade para
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ensaios de Valor de Cultivo e Uso no SNPC/MAPA, 0 limite maximo permitido e de 25%. A tabela
mostra que os resultados obtidos em Sao Luis Gonzaga foram superiores aos obtidos em Seberi. 0 fato
pode estar re1acionado as baixas temperaturas que ocorreram em Seberi durante a rea1iza<;ao do ensaio.
Os resultados, no entanto, estao de acordo com os obtidos por Chollet et al. (2007) e demonstram a
grande diversidade de resultados obtidos pelos produtores nas diferentes regioes. No ensaio conduzido
em Sao Luis Gonzaga, destacaram-se as 1inhagens CK 4 e Preto Iberico porem nao mostraram-se
estatisticamente superiores as me1hores testemunhas que foram Pero1a e Guapo Brilhante. POl' outro
lado, a linhagem Vinho 141, que apresenta graos de cor vinho, mostrou-se estatisticamente inferior as
demais e as testemunhas. No ensaio conduzido em Seberi, destacaram-se as linhagens TB 02-11, TB
02-07 e CK 4 porem nenhuma superou as me1hores testemunhas que foram Carioca e Perora. Por
outro 1ado as linhagens TB 02-24, TB 02-26 e Vinho 141 mostraram-se estatisticamente inferiores as
testemunhas e as demais 1inhagens que compuseram 0 ensaio. As 1inhagens TB 0224 e TB 0226
apesar de apresentarem baixas produtividades, possuem graos vermelhos, com caracterfsticas
nutricionais diferenciadas e representam se1e<;aoem popu1a<;oes criou1as, todas rea1izadas na Embrapa
Clima Temperado. Analisando as medias dos dois ensaios realizados, observa-se que nenhuma cultivar
superou a melhor testemunha que foi a cultivar Perola, entretanto pode-se citar varias linhagens que
apresentaram comportamento superior quando comparada apenas a media das testemunhas de graos
pretos, que alcan<;ou 840 kg ha-1• Sendo que a me1hor testemunha de grao preto foi BRS Guerreiro.
Em termos medios, 0 rendimento de graos das linhagens de grao de cor preta superaram aquelas de
graos de cor. Assim pode-se destacar as linhagens CK 4, TB 02-07, Preto Iberico, AM 10, TB 02-21 e
TB 02-10, todas apresentam graos pretos. 0 fato de 1inhagens se1ecionadas 'a partir de material crioulo
apresentarem comportamento compative1 com linhagens selecionadas a partir de material oriundo da
pesquisa esta re1acionado a diversidade de ambientes a que a popu1a<;ao criou1a foi submetida e que
contribui para a sele<;ao de plantas com caracteristicas superiores. Observa-se que 0 material criou10
pode dar importante contribui<;ao no desenvolvimento de novas linhagens para serem ava1iadas atraves
dos ensaios oficiais e constituirem-se em novas cultivares.

Tabela 1. Produtividade media de graos (Kg ha-1) de linhagens de feijao do programa de
melhoramento da Embrapa Clima Temperado, em Sao Luis Gonzaga e Seberi, Rio Grande do SuI,
safra 2010/2011.
Cultivar Sao Luis Gonzaga Seberi Medial

Preto Iberico (p) J 1101a 654a 878

TB 02-07 (p) 1042a nOa 881

TB 02-21 (p) 1021a 691a 856

ZL 1 (p) 1002a 647a 825

AS 7 (p) 960a 673a 817

TB 03-07 (c) 788b 500b 644

TB 02-24 (c) 785b 334c 560

Guabiju Brilhante (p) 748b 520b 634

Vinho 141 (c) 534c 307c 421



I: Medias dos dois locais, c: grao de cor; p: grao preto; medias seguidas da mesma letra na coluna nao diferem estatisticamente pelo teste de
Tukey, a 5% de significancia

CONCLUSOES: As linhagens CK4, TB 02-07, Preto Iberico e AM 10 apresentaram bom rendimento
igualando-se as melhores testemunhas que foram Perola e Carioca, na media dos dois locais, e podem
ser considerados destaques e constituirem-se em materiais promissores na indicayao de novas
cultivares. 0 material crioulo representa uma excelente opyao para a seleyao de novas linhagens para
os programas de melhoramento.
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