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INTRODU(::AO: No anseio existente em relayao ao aumento da produyao de alimentos no mundo, a
pesquisa agropecUllriatern uma grande responsabilidade quanta a necessidade de dupHcar a prodll'Yao
mundial de alimentos ate 2050 (BRUINSMA, 2011) Uma das fontes que maior contribui~~" poderao
aportar a esta iniciativa, segundo 0 peri6dico Nature Genetics (voI.41, n.6, de junho de 20(9), sac os
recursos geneticos caracterizados como germoplasma local, ou crioulo, ou, mais g€n~ricamente,
"Iandraces". 0 programa de melhoramento de feijao da Embrapa Clima Temperado, desde sua
reativa'Yao em 1987, tern dado enfase ao uso deste germoplasma diretamente pOl' parte dos
agricultores, como, tambem, atraves de hibrida'Yoesartificiais, na busea de novos recomb,inantes. Os
resultados destes trabalhos, ao longo' do tempo, levaram ao desenvolvimento de novas' cultivares,
dentre as quais as que contaram com a participa~ao de agricultores comp selecionadores e que, ate
hoje, se encontram em cultivo. No intuito de promover uma maior eficiencia no J?rocesso seletivo e
permitir a identifica'Yaode ,novas cultivares, melhor adaptadas a ambientes especificos, idealizou-se
uma nova etapade melhoramento participativo, desta vez em conjunto com a Dniao das Associa'Yoes
Comunitarias do Interior de Cangu'Yu- UNAIC, na qual ficou estabelecida a realiza'Yaode sele'Yoesde
plantas individuais por parte de agricultores ligados aquela Associa'Yao,em area representativa da
regiao em que estao estabelecidos os agricultores filiados a essa organiza'Yao.Estendeu- se a avalia'Yao
das sele'Yoesrealizadas em conjunto com outra parceira, a Cooperativa de Produ'Yaode Sernentes
Agroecol6gicas - BIONATUR, emCandiota, RS, que tern papel importante neste processo. As
avalia'Yqessobre 0 desempenho das sele'Yoesrealizadas, neste caso na etapa identificada como Ensaio
de Valor de Cultivo e Uso, ultima etapa antes do registro no Cadastro Nacional de Cultivares, 0 que
viabiliza a comercializa'Yao,sao apresentadas neste trabalho.

, I

MATERIAL E METODOS: Em 2003; dez integrantes da Uniao das Associa'YoesComunitarias do
Interior de Cangu'Yu- UNAIC selecionaram, cada urn, dez plantas em meio a duas POpuhl'Yoesde
feijao de base genetica ampla, desenvolvidas na Embrapa Clima Temperado, identificadas como PGR
I e PGR II, semeadas na propriedade do produtor identificado pela ~igla ZL. Estas sele'Yoes, no
programa de melhoramento da Embrapa Clima Temperado, sofreram avalia'Yoes,em paralelo com
avalia'Yoesem cada uma das propriedades dos produtores envolvidos, no intuito de identificar as de
maior rendimento. De acordo com as mesmas, as diversas Iinhagens catalogadas com as letras iniciais
de cada produtor, foram sendo testadas em diferentes niveis de complexidade dentro do program a de
melhoramento. Assim, este gennoplasma crioulo de feijao foi avaliado, em etapas anteriores, nos
niveis identificados como Ensaio Preliminares Internos I (EPI I), Intermediario (EPI INT) e II (EPI II).
Os Ensaios Preliminares Internos I e INT constituiram-se por fileiras de 4m de comprimento com
0,5m entre fileiras, com 12 sementes por metro, com testemunhas intercaladas a cada dez materiais em
teste. No EPI I havia uma fileira de cada gen6tipo enquanto no EPI INT, duas fileiras. Nao houve
repeti'Yoes.No EPI II as parcelas foram constituidas por quatro fileiras de 4m, com 0,5m entre elas, em
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blocos casualizados. Os ensaios de VCU foram instalados na safra de, 2009/2010, a semeadura foi
realizada em outubro/2009 e colheita em fevereiro/20 10 completando 0 cicIo da cultura que e de 90 a
100 dias. As parcelas foram constitufdas por quatro fileiras de 4m, com 0,5m entre elas, em blocos
casualizados, com tres repetiyoes, sendo os tratamentos treze cultivares, das quais oito seleyoes
conduzidas por agricultores no ensaio instal ado no municfpio de Canguyu, RS e onze tratamentos em
Pelotas, RS, sendo, destas, nove, seleyoes dos agricultores. No ensaio de Canguyu foram utilizadas as
cultivares BRS Expedito, BRS Campeiro e Uirapuru como testemunhas e em Pelotas, apenas as duas
primeiras. Promoveu-se a analise da variancia, seguida pelo teste de comparayao de medias Scott-
Knott (=0,05), assim como mostra a tabela 1. Os ensaios foram instalados em campos experimentais
da Estayao Experimental de Cascata - EEC, da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, RS; nas
propriedades dos agricultores da UNAIC Adao Morais e Edenir Fonseca Duarte, ambos no municipio
de Canguyu, RS, e na Cooperativa de Produyao de Sementes Agroecologicas - BIONATUR, no
municfpio de Candiota, RS. Os experimentos seguiram 0 manejo recomendado pela Comissao
Estadual de Pes quisa de Feijao (CEPEF, 2007), exceto que as doenyas nao foram controladas, no
intuito de verificar 0 potencial das cultivares frente as mesmas. Foram colhidas apenas as duas fileiras
centrais.

Tabela 1. Produtividade de graos (kg ha-1
) de linhagens de feijao selecionadas por agricultores no

programa de melhoramento participativo de feijao da Embrapa Clima Temperado em Ensaios de Valor
de Cultivo e Uso - VCU. Pelotas, 2011.

MEDIA
GENOTIPO
CK-7
CK-4
BRS EXPEDITO(T)
UIRAPURU(T)
BRS CAMPEIRO(T)
CS-5
MG-8
ZL-l
AS-7
MG-5
CK-I0
AM-5
AM-I0
MEDIA
CV%

CASCATA
627 a*
715 a
537 a
527 a
747 a
590 a
530 a
525 a
510 a
295 a
617 a
630 a
432a
560
30

LOCAL
CANGUC;U CANDIOTA

AGRI 1
1052 a
802 a
972 a
852 a
710 a

1032 a
602 a
700 a
547 a
797 a
957 a
663 a
623 a
793
28

AGRI2
920 a
793 a

1093 a
1167 a
902 a
585 a
997 a

1027 a
1065 a
1035 a
690 a
795 a

1078 a
934
32

BIONATUR
1995 a
2050 a
1713 a
1645 a
1835 a
1978 a
2040 a
1850 a
1975 a
1877 a
1715 a
1865 a
1367 a
1839
24

1140
1090
1079
1048
1049
1046
1043
1026
1024
1001
995
988
875
1032

*: Valores na vertical seguidos pela mesma letra nllo diferem estatisticamente (p= 0,05)
AGRI 1: Agricultor Adllo Morais; AGR 2 Agricultor Edenir Fonseca Duarte

RESULTADOS E DISCUSSAO: Observa-se na tabela 1 que os valores dos Coeficientes de
Variayao (CV%) foram elevados, 30%, 28%, 32% e 24% em Pelotas, Canguyu (AGRI 1 e AGRI 2) e
Candiota, respectivamente, 0 que toma as possfveis inferencias menos confiaveis. No teste de
'comparayao de medias realizado notou-se que nao houve diferenyas entre os tratamentos, ou seja, as
linhagens testadas apresentaram comportamento igual as testemunhas e entre si. Em termos medios, as
linhagens CK-7 e CK-4, apresentaram va:lores superiores a media das testemunhas, respectivamente
8,6% e 3%. Do ensaio instalado em Canguyu duas linhagens, CK-7 e 0 CS-5, apresentaram
rendimentosuperior as testemunhas, noentanto nao significativo; ja em Candiota tres linhagens
apresentaram rendimento superior as testemunhas, CK-7, CS-5 e AS-7, mas tambem as difereuyas nao



foram significativas. Dentre os ensaios instal ados nota-se que aquele localizado na BIONA TUR
apresentou 0 maior rendimento, com media de 1.839 kg ha -I, enquanto 0 de menor rendimento foi 0

ensaio da E. E. Cascata, localizado em Pelotas, com 560 kg ha-I. E os motivos dessa diferenya
significativa foram os fatores edafoclimaticos.

CONCLUSOES: Os ensaios envolvendo as seleyoes feitas pelos agricultores, no processo do
melhoramento participativo, revelam que, pelas regras estabelecidas pelo Ministerio da Agricultura,
Pecwiria e Abastecimento, apenas a linhagem CK-7 estaria apta ao registro junto ao Registro Nacional
de Cultivares - RNC, pois foi a (mica com produtividade acima de 5% em relayao it media das
testemunhas.
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