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O objetivo deste estudo foi obter e avaliar famílias de feijoeiro-comum do grupo carioca, pelo 

método de seleção recorrente, visando desenvolver linhagens resistentes à mancha angular. A 

população base foi formada a partir de cruzamentos cônicos entre oito genitores, fontes de 

resistência à mancha angular. A população C0S0 foi avaliada em Santo Antônio de Goiás-GO 

(SAG), na safra do inverno/2009. Em seguida, essa população foi avaliada na geração C0S1, na 

seca/2010, em Ponta Grossa-PR (PG). As primeiras avaliações, com alta pressão de seleção, 

ocorreram em C0S2, nas águas/2010 em PG e também na seca/2011 em SAG e em PG. A seleção de 

plantas individuais (C0S2:3) foi feita com base na avaliação fenotípica para reação à mancha angular. 

Na época das águas em PG foram selecionadas 164 famílias C0S2:3, que foram semeadas em SAG 

no inverno/2011 obtendo C0S2:4. Na seca foram selecionadas 248 famílias em SAG e 201 em PG, 

totalizando 449 famílias C0S2:3. Reuniu-se estas 613 famílias C0S2:3 e C0S2:4, e as avaliou 

visualmente na seca/2012 em SAG e PG. Após a análise conjunta da reação à mancha angular nos 

dois ambientes, foram selecionadas as 112 famílias consideradas resistentes (C0S2:4 e C0S2:5). Para 

otimizar a obtenção de linhagens com potencial de se tornar cultivar, foram avaliadas visualmente 

essas 112 famílias quanto a qualidade comercial de grãos (tamanho e cor de grãos) e selecionadas as 

55 famílias (C0S2:4 e C0S2:5) com grãos claros e graúdos. Essas 55 famílias e mais duas testemunhas 

(BRS Horizonte, suscetível e CNFC 10429, resistente) foram avaliadas em cinco ensaios, 

conduzidos na seca/2013 em Goiás, Distrito Federal, Paraná e Minas Gerais. Em todos os ensaios 

foi utilizado o delineamento em blocos completos casualizados com duas repetições, em parcelas de 

duas linhas de três metros. Além de mancha angular, foram avaliadas para reação a outras doenças, 

produtividade de grãos, arquitetura e acamamento de plantas. A avaliação de mancha angular 

ocorreu somente no ensaio de PG devido a grande ocorrência do Vírus do Mosaico Dourado nos 

outros locais. Na análise conjunta foram observadas diferenças significativas (p<0,01), para 

produtividade de grãos, em todos os efeitos, indicando a presença de variabilidade para a seleção 

de genótipos, variação entre os ambientes avaliados e ocorrência de resposta diferencial dos 

genótipos aos ambientes. Detectou-se variabilidade para reação a mancha angular, com destaque 

para famílias SRCMA 127, 23, 26 e 320, com notas 2 e 2,5,  menores que a testemunha resistente 

(nota 3). Verificou-se que todas as famílias foram superiores a testemunha suscetível e que a família 

SRCMA.26 apresentou o maior rendimento médio. Foram selecionadas as 10 famílias mais 

promissoras para seleção de linhagens resistentes a mancha angular e recombinação para início 

de um novo ciclo de seleção recorrente (C1S0). 
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