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As linhagens de feijão disponibilizadas pelos programas de melhoramento da Embrapa Arroz e 

Feijão, Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Universidade Federal de Lavras (UFLA) são 

avaliadas nas principais regiões produtoras de Minas Gerais nos ensaios de Valor de Cultivo e 

Uso (VCU). O feijão do tipo carioca representa 70% do feijão produzido no Brasil. Como, em 

geral, os VCUs não são conduzidos em áreas com histórico de mofo-branco (MB), doença mais 

destrutiva do feijoeiro na safra de outono-inverno, o objetivo deste estudo foi verificar se há 

genótipos de feijão que participam do VCU carioca de 2014 que apresentam resistência parcial 

ao MB. O ensaio foi conduzido em 2014 em Oratórios, MG, em área com histórico da doença. 

Foram avaliadas 20 linhagens pertencentes ao grupo carioca. Essas linhagens foram comparadas 

com as cultivares do tipo carioca atualmente em uso em Minas Gerais: Pérola, Majestoso, 

Talismã, Madrepérola e BRS Ametista. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso 

com três repetições. Foram avaliadas as variáveis: acamamento, intensidade do MB, 

produtividade e peso de escleródios. O acamamento foi avaliado com notas de 1 a 5, em que 1 = 

planta ereta e 5 = todas as plantas fortemente inclinadas ou 80% a 100% das plantas caídas. A 

intensidade do MB foi avaliada com notas de 1 a 9, em que: 1 = sem sintoma da doença e 9 = 80 

a 100% de plantas doentes e/ou 60 a 100% de tecidos infectados. Após a colheita, foram 

eliminadas as impurezas misturadas com os grãos e escleródios. Estas estruturas foram então 

separadas dos grãos e pesadas. A produtividade de grãos foi determinada, fazendo a correção do 

teor de água para 13%. Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias foram 

agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5%. A intensidade do MB nos genótipos variou de 3,5 a 

8,0, o que indica que a pressão do MB foi alta. A correlação entre intensidade de MB e 

produtividade foi alta (r = - 0,71, p < 0,001). A correlação entre intensidade do MB e peso de 

escleródios foi significativa, porém baixa (r = 0,29, p = 0,004). As cultivares Talismã, 

Madrepérola e cinco linhagens ficaram no grupo das mais suscetíveis ao MB. Dos 18 genótipos 

que ficaram no grupo com menos MB, destacaram-se as linhagens CNFC 11946, VC 24, VC 27, 

CNFC 10429, VC 26 e as cultivares BRS Ametista e Majestoso, que ficaram no grupo das mais 

produtivas. As linhagens CNFC 10429, VC 26 e a cultivar BRS Ametista, além da alta 

produtividade obtida sob alta pressão de MB, produziram poucos escleródios, portanto se 

destacaram quanto à resistência parcial ao MB. 
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