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A seleção considerando simultaneamente múltiplos caracteres pode ser efetuada por meio de 

índice de seleção, cuja estimativa é obtida pela combinação ótima de diversos caracteres de 

importância econômica. Para os agricultores é necessário que uma cultivar apresente elevados 

rendimentos de grãos para ser rentável e resistência aos principais patógenos que ocorrem no 

local de cultivo. O presente trabalho objetivou selecionar linhagens de feijão carioca que agregue 

simultaneamente alta produtividade de grãos e caracteres fitossanitários utilizando o índice Z. O 

experimento foi conduzido na safra das águas 2014/2015 no município de Santa Tereza do 

Oeste-PR. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com três repetições. 

Cada parcela era constituída de 2 linhas de 2m de comprimento espaçadas 0,5m e com população 

de doze plantas por metro linear. Os tratamentos foram compostos por vinte genótipos, sendo 

dezoito linhagens e duas cultivares (testemunhas IPR Tangará e IPR Campos Gerais). A 

adubação de base, cobertura e o controle de doenças foram efetuados de acordo com as 

recomendações técnicas para a cultura no Estado. A reação às doenças (antracnose, crestamento 

bacteriano comum, ferrugem, mancha angular, murcha de curtobacterium e oídio) foram 

avaliadas durante o estádio de enchimento de grãos (R9) e a severidade mensurada com o auxílio 

da escala diagramática proposta pelo CIAT (1991), no qual os genótipos que receberam notas de 

1 a 3 foram classificados como resistentes, notas de 4 a 6 como moderadamente resistentes e 

notas variando de 7 a 9 como suscetíveis. Na maturidade fisiológica, as parcelas foram colhidas 

e o rendimento de grãos foi transformado para kg.ha
-1

 e corrigido para 13% de umidade relativa. 

A partir dos dados obtidos, procedeu-se a análise de variância individual e teste de Scott e Knott 

a 5% de probabilidade. Também foi efetuada a estimativa do índice Z que consiste no somatório 

das variáveis padronizadas e ponderadas por pesos, em que lhe eram atribuídos de acordo à 

importância da característica (peso = 4 para rendimento; peso = -1,5 para antracnose e 

crestamento bacteriano comum; peso = -1 para ferrugem, mancha angular, murcha de 

cutobacterium e oídio). Observou-se efeito significativo de genótipo para as variáveis 

rendimento de grãos, antracnose, crestamento bacteriano e mancha angular, indicando diferença 

estatística entre as linhagens e cultivares avaliadas. Na avaliação feita nesta localidade e safra 

não foi observado sintomas de oídio e ferrugem nas plantas. Os coeficientes de variação 

ambiental variaram de 11,41% a 32,34%. Cinco linhagens foram selecionadas por apresentar 

simultaneamente elevados rendimentos de grãos com médias superiores a 2.944kg/ha e 

classificadas como resistentes para as doenças avaliadas. O uso do índice Z possibilitou a seleção 

de linhagens de feijoeiro que apresentaram superioridade na maior parte dos caracteres 

desejados. 
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