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RESUMO 

 

Através de um programa de melhoramento, novas cultivares de feijão mais produtivas 

e adaptadas a adversidades ambientais são disponibilizadas. Para que esses genótipos possam 

ser recomendados aos produtores é preciso avaliá-los quanto à produção, por exemplo, em 

vários climas e locais, nos ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU). Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar algumas estratégias que possam contribuir para o aumento da eficiência 

experimental nos ensaios de VCU na cultura do feijoeiro. O experimento foi conduzido na área 

do Curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul, no período de 

Dezembro de 2015 a Março de 2016, sendo disposto em blocos casualizados com quatro 

repetições, utilizando-se 20 genótipos de feijão. As características avaliadas foram produção de 

grãos e massa de cem sementes, ambas considerando a área total, a área útil e bordadura. Para 

essas duas variáveis também foram efetuadas análises de variância com diferentes números de 

repetições. Por meio de amostras provenientes da área útil foram atribuídas notas relacionadas 

ao aspecto dos grãos. Ainda foi obtida a porcentagem de coincidência entre diferentes 

avaliadores na escolha dos melhores e piores genótipos de feijão em relação ao aspecto dos 

grãos. O estande final foi utilizado como co-variável para correção da produção original de 

grãos da área útil. Pelos resultados obtidos nas análises de variância para produção de grãos e 

observando as normas estabelecidas pelo MAPA o aproveitamento dos dados do experimento 

somente seria possível se a análise fosse realizada com os dados de produção de grãos da área 

total. Para análise da massa de cem sementes, o número de repetições utilizado pode ser 

reduzido para três, sem prejudicar a precisão experimental. Quanto à avaliação do aspecto de 

grãos foi observado que a escolha dos melhores ou piores genótipos tem baixa coincidência 

quando se utiliza avaliadores com diferentes níveis de experiência. Ao corrigir a produção 

original de grãos da área útil por meio do estande final foi possível obter um aumento na 

precisão experimental.  

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris. Genótipos. Precisão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estimativas obtidas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2016) 

mostram que na safra de 2015/2016 a área cultivada com feijão no Brasil foi de 

aproximadamente 2,9 milhões de hectares, atingindo uma produção de 2,5 milhões de toneladas 

e produção em torno de 880 kg ha -1, dados estes que correspondem as três safras típicas do 

feijão. 

Na cultura do feijoeiro, antes da recomendação de novas cultivares, estas são testadas 

em experimentos regionais, denominados ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU). Segundo 

o Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA, 2000), o VCU refere-se ao valor 

intrínseco da combinação das características agronômicas da cultivar com as suas propriedades 

de uso em atividades agrícolas, industriais, comerciais e/ou de consumo. Assim, dados de 

produção, comportamento, ou reação às principais pragas e doenças, região de adaptação e 

outros que indiquem sua importância para o mercado nacional ou internacional, devem ser 

registrados.  

Entre as recomendações para instalação dos ensaios de VCU, na cultura do feijoeiro, 

tem-se: o delineamento experimental deve ser em blocos casualizados ou outro com igual ou 

maior precisão experimental e no mínimo três repetições. As parcelas devem ser constituídas 

de, pelo menos, quatro fileiras de 4 metros de comprimento, desprezando as duas fileiras 

laterais. A norma também menciona que só serão aproveitados os experimentos cujo coeficiente 

de variação (CV) seja no máximo de 25% ou F significativo de 5% (MAPA, 2007). 

Assim, nesses ensaios de VCU, as fileiras externas das parcelas experimentais, 

denominadas bordaduras, geralmente não são utilizadas para obtenção de dados. Servem para 

evitar a influência mútua entre parcelas adjacentes, fato que ocorre quando as fileiras externas 

sofrem concorrência ou a exercem. Em algumas situações as fileiras da bordadura são evitadas 

por implicarem em maior área experimental, o que pode aumentar a heterogeneidade entre as 

parcelas e, com isso, maior erro experimental. A execução do experimento torna-se mais cara, 

pois exige maior quantidade de adubo e de sementes e o preparo do solo, a instalação do 

experimento e os tratos culturais tomam mais tempo (ARRUDA, 1959; VALENTINI et al., 

1988).  

Outra recomendação nos ensaios de VCU é de que o número de repetições seja, no 

mínimo, três.  Apesar disso, normalmente ocorre a instalação utilizando-se quatro repetições. É 

fato que a quantidade de repetições depende de uma série de fatores de ordem econômica e 
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experimental, como heterogeneidade do solo, delineamento experimental, porcentagem 

desejada de discriminação dos tratamentos, disponibilidade de material experimental, 

disponibilidade de área experimental, número de ambientes em que o experimento será 

conduzido e o número de tratamentos (BERTOLUCCI, 1990; RAMALHO et al., 2000; 

ANDRADE, 2002 apud RAMALHO et al. 2000, p. 153).  

Nesse contexto esta pesquisa teve como objetivo geral avaliar algumas estratégias que 

possam contribuir para o aumento da eficiência em ensaio de Valor de Cultivo e Uso na cultura 

do feijoeiro.  

 

2. ESTRATÉGIAS PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA EM ENSAIO DE 

VALOR DE CULTIVO E USO (VCU) NA CULTURA DO FEIJOEIRO  

 

 2.1  A CULTURA DO FEIJOEIRO 

 

2.1.1 Origem  

 

Atualmente, aceita-se que o feijão teve dois centros principais de domesticação e um 

terceiro de menor expressão. O primeiro localiza-se na região central das Américas, 

principalmente no México, e é onde se originou a maioria das cultivares de grãos pequenos, 

como o carioca. O segundo localiza-se no sul dos Andes, principalmente no norte de Argentina 

e no sul do Peru, de onde se originaram as cultivares de sementes grandes, semelhantes à 

cultivar Jalo, bastante conhecida em Minas Gerais. A terceira área de domesticação 

provavelmente intermediária entre as duas primeiras, situa-se na Colômbia, o que tem sido 

possível afirmar depois de vários estudos feitos com faseolina, a principal proteína de reserva 

da semente do feijão (SANTOS; GAVILANES; VIEIRA e PINHEIRO, 2015, p. 38). 

 

 

2.1.2 Importância econômica da cultura do Feijoeiro 

 

A cultura do feijão é produzida em todos os continentes do mundo, África, Ásia, Europa 

e Oceania, em cerca de 127 países. Segundo dados da Food and Agriculture Organization of 

the United States (FAO, 2015), a produção mundial média no período de 2010 à 2013 foi de 

23,3 milhões de toneladas. Os sete principais países produtores de feijões secos e que juntos 
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correspondem por cerca de 52% da produção média mundial são: Índia (14%), Mianmar (13%), 

Brasil (11%), EUA (4%), China (4%), México (4%) e Tanzânia (3%). 

A maior parte do feijão produzido no Brasil vem da agricultura familiar, que é 

responsável por cerca de 60% da produção nacional. Por isso o setor não é muito especializado. 

Os grandes produtores optam em produzir a leguminosa em aposta de curto prazo (os três meses 

entre o plantio e a colheita) em meio as suas atividades principais (EPAGRI, 2012). 

O país é também o maior consumidor dessa leguminosa, com um consumo per capita 

em 2011 de 18 Kg ano -1. O atual nível de consumo evidencia relativa perda da importância 

desta leguminosa na dieta do brasileiro, uma vez que, em 1970, o consumo per capita chegou a 

25 Kg ano -1. A maioria das cultivares de feijão utilizado no Brasil apresenta de 20 a 25% de 

proteína. A proteína do feijão é rica em aminoácido essencial lisina, porém pobre em 

aminoácidos sulfurados metionina e cisteína, essenciais ao homem. Além da relevância na dieta 

do brasileiro, o feijão é um dos produtos agrícolas de maior importância econômico-social, em 

razão de ser amplamente cultivado e pela mão-de-obra empregada durante o ciclo da cultura 

(BÓREM; CARNEIRO, 2015, p.10). 

O cultivo dessa leguminosa é realizado em três safras no Brasil, sendo a primeira 

considerada a “safra das águas”, a “safra da seca” e a terceira a “safra de outono/inverno”. Na 

primeira safra o plantio da região Centro-Oeste, Sul e Sudeste vai de agosto a dezembro e a 

colheita ocorre nos meses de dezembro a abril. Já na região Norte e Nordeste, o plantio é em 

outubro, novembro e dezembro e a colheita em janeiro a maio. O plantio da segunda safra 

abrange todos os estados brasileiros e de acordo com o calendário, o plantio da região Centro-

Oeste, Sul e Sudeste vai de janeiro a abril, e a colheita nos meses de março a agosto. Já na 

região Norte e Nordeste, o plantio fica entre os meses de janeiro e junho e a colheita em abril a 

setembro. O plantio das regiões Centro-Oeste e Sudeste, da terceira safra, vai de março a junho 

e a colheita nos meses de junho a setembro. Já na região Norte e Nordeste o plantio é realizado 

nos meses de abril a junho e a colheita em junho a setembro, destacando-se que a terceira safra 

normalmente é realizada em áreas irrigadas (DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL, 

2014). 

Segundo GUEVARA (2010) no Brasil há maior aceitação dos feijões de sementes 

pequenas e opacas. O feijão preto é mais popular no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro 

e sul do Paraná, Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo. O feijão do 

tipo carioca é aceito praticamente em todo o país.  

De acordo com o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (DEPEC, 2016), 

os principais estados brasileiros produtores de feijão na safra de 2015/2016 foram o Paraná, 
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Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e Goiás, correspondendo uma produção de 20,9%, 17,2 %, 

13,4% 9,1% e 8,3% ,respectivamente. Para essa safra, Santa Catarina correspondeu com uma 

produção de 3,7%. Na produção de feijão por regiões na safra de 2015/2016, a região Sul se 

destaca com uma produção de 28,1%. 

A cultura do feijoeiro no estado de Santa Catarina é explorada em amplitude muito 

grande de condições edafoclimáticas e, também por agricultores que têm diferentes níveis de 

tecnologia, desde o cultivo para subsistência até lavouras empresariais, sendo que o meio oeste 

é a principal região produtora do estado (NUNES et al.1999). A área plantada de feijão nesse 

estado na safra de 2015/2016 foi de aproximadamente 63,4 mil hectares, com perspectiva de 

alta para a safra de 2016/2017 para 68,5 mil hectares (CONAB, 2016). Santa Catarina possui 

pouca contribuição em relação à produção nacional, mas apresenta alta produção. 

Segundo dados do IBGE (2016), para o município de Rio do Sul /SC, na safra de 2012 

a área colhida de feijão foi de 30 hectares, com uma produção de 37 toneladas. Nesta região, o 

cultivo do feijoeiro baseia-se em pequenas propriedades com predominância da agricultura 

familiar, sendo uma cultura secundária nas propriedades, onde predomina principalmente 

outras culturas de maior importância como cebola, milho e soja, além de hortaliças em geral. 

 

2.2 OBTENÇÃO DE CULTIVARES 

 

O principal objetivo dos programas de melhoramento genético do feijoeiro é identificar 

genótipos que possam associar produção, resistência aos principais patógenos; plantas mais 

eretas; grãos do tipo carioca com a cor do fundo de grãos bem clara e persistente por alguns 

meses. A estratégia de melhoramento mais utilizada atualmente na obtenção de uma nova 

cultivar melhor que as existentes é a hibridação. Com ela, o que se espera é combinar em uma 

nova cultivar fenótipos favoráveis, de características de interesse agronômico, que estão em 

cultivares diferentes. Assim, por exemplo, uma cultivar do tipo carioca tem aspecto de grãos 

com grande aceitação comercial, mas possui um tipo de planta que não favorece o manejo. Do 

cruzamento entre uma linhagem com grãos de tipo carioca com uma cultivar possuindo bom 

porte é possível obter novos genótipos que associam bom porte ao tipo de grãos do carioca 

(RAMALHO; ABREU, 2015, p. 96). 
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2.2.1 Tipo de Grão  

 

 Há uma enorme diversidade para as cores dos grãos de feijão. A preferência por 

determinado tipo de grão varia com a região. No Alto Vale do Itajaí a preferência pelos tipos 

de cores é vermelha e preta. Em outras regiões do Brasil como, por exemplo, no Sudeste e 

Centro-Oeste, a preferência é pelo tipo carioca (RAMALHO; ABREU, 2015, p. 97). 

O feijão do tipo carioca, o mais cultivado no Brasil, possui cor creme com rajas marrons 

e massa de 100 grãos variando de 23 a 25 gramas. Os programas de melhoramento obtiveram 

nos últimos anos inúmeras cultivares com esse tipo de grão, a maioria delas com vantagens em 

termos de produção e resistência a doenças em relação a cultivar carioca original. Contudo, no 

melhoramento de feijão de grãos do tipo carioca muita atenção deve ser dada aos detalhes no 

grão, que se refere ao tamanho, formato, brilho e cor do fundo e das manchas marrons. Se essas 

características estiverem fora do padrão exigido pelo mercado restringe-se a comercialização 

da nova cultivar (RAMALHO; ABREU, 2015, p. 97). 

O tempo de cozimento é um caráter que também tem recebido enorme atenção nos 

últimos anos por ser um parâmetro de qualidade de grande importância. Com o decorrer do 

tempo, após a colheita, os grãos diminuem a absorção de água e consequentemente exigem mais 

tempo para o cozimento. Por isso, os feijões recém-colhidos sempre são preferidos 

(RAMALHO; ABREU, 2015, p. 99). 

 

2.2.2 Recomendação de Novas Cultivares  

 

Em 25 de abril de 1997 foi sancionada a lei n° 9.456, referente à proteção de cultivares. 

Posteriormente, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento estabeleceu as normas para o 

Registro Nacional de Cultivares (RNC). Esse registro é indispensável para a comercialização 

de sementes de qualquer cultivar, protegida ou não. Para obter o registro é necessário que sejam 

realizados experimentos denominados de Valor de Cultivo e Uso (RAMALHO; ABREU, 2015, 

p.110). 

Com a lei de proteção de cultivares, era esperado que as empresas privadas se 

interessassem pela obtenção de novas cultivares de feijão. No entanto, até o momento isso não 

ocorreu e dificilmente ocorrerá. Sendo assim, a produção de novas cultivares continuará sendo 

responsabilidade do setor público. Neste caso, um dos principais problemas dos melhoristas de 

feijão é fazer com que seus genótipos sejam efetivamente utilizados pelos agricultores. 

Normalmente são obtidos genótipos adequados, mas não há processo eficiente de difusão e, 
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sobretudo, produção de sementes. Através de um convênio realizado em várias regiões do 

Brasil, cada instituição terá igual número de genótipos no VCU e será responsável pela 

condução dos experimentos em suas regiões de atuação. Após dois anos de avaliação, a melhor 

linhagem será entregue aos produtores de sementes. Com essa estratégia, a cada dois anos o 

estado participante terá pelo menos uma nova cultivar de feijão-carioca, preto ou vermelho em 

condições de ser utilizada pelos agricultores. É esperado que a taxa de utilização de sementes 

melhoradas se eleve e certamente a oferta dessa importante leguminosa em cada estado seja 

ampliada (RAMALHO; ABREU, 2015, p. 110). 

 

 

2.3 EXPERIMENTO DE VALOR DE CULTIVO E USO (VCU) 

 

Entende-se por VCU o valor intrínseco de combinação de características agronômicas 

da cultivar com as suas propriedades de uso em atividades agrícolas, industriais, comerciais 

e/ou de consumo in natura. Os ensaios de VCU devem obedecer aos critérios do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e comtemplar o planejamento e desenho 

estatístico que permitam a observação, a mensuração e a análise dos diferentes caracteres das 

cultivares distintas, assim como a avaliação do comportamento e qualidade das mesmas 

(MAPA, 2007). 

Entre as recomendações estão: o delineamento experimental deve ser em blocos 

casualizados, no mínimo, três repetições ou outro delineamento com igual ou maior precisão 

experimental. As parcelas devem ser constituídas de, pelo menos, quatro fileiras de 4 metros de 

comprimento, desprezando as duas fileiras laterais. A norma também menciona que só serão 

aproveitados os experimentos cujo coeficiente de variação (CV) seja no máximo de 25% ou F 

significativo de 5% (MAPA, 2007). 

O objetivo de qualquer programa de melhoramento é obter genótipos que substituam, 

com vantagem, os pré-existentes. Para que isso possa ser realizado com sucesso, é necessária 

uma intensa avaliação de genótipos obtidos. Essas avaliações são especialmente importantes no 

Brasil, devido à diversidade de condições ecológicas e de sistemas de plantio adotados pelos 

agricultores. Por isso, a etapa de avaliação é a que demanda mais tempo e recurso dos 

melhoristas (KRAUSE, 2005). 

Para BACKES et al. (2005), uma maneira de amenizar a influência da interação 

genótipo x ambiente seria o desenvolvimento de cultivares específicas para cada região. Porém, 
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os autores relatam que há carência de estudos sobre a adaptabilidade e a estabilidade de 

cultivares de feijoeiro no Estado de Santa Catarina. O estudo da interação entre genótipos e 

ambientes tem várias implicações em um programa de melhoramento, e na etapa de avaliação 

de genótipos para indicação de novas cultivares, sua importância é mais evidente e bastante 

pronunciada nas condições de cultivo do feijoeiro-comum (PEREIRA et al. 2009). 

 

2.4 ESTRATÉGIAS PARA AUMENTO DA EFICIÊNCIA EXPERIMENTAL 

 

A precisão se refere à ordem da grandeza da diferença entre dois tratamentos, passível 

de ser detectada em um experimento. Os procedimentos que podem nos levar a um aumento 

dessa precisão são: tamanho da unidade experimental, número de repetições, correção de 

estande e experiência de avaliadores (BANZATTO et al. 2006, p. 12). 

 

2.4.1 Tamanho da Unidade Experimental para áreas homogêneas 

 

O tamanho e a forma das parcelas podem afetar a precisão experimental. Em geral, a 

variabilidade entre parcelas decresce com o aumento do tamanho da parcela, mas, uma vez 

atingido um tamanho ideal, o aumento da precisão diminui rapidamente com tamanhos maiores. 

As parcelas retangulares são mais eficientes na superação da heterogeneidade do solo quando 

seu eixo maior está na direção da maior variação do solo (BANZATTO et al. 2006, p. 12). 

Outro fator importante na determinação do tamanho ótimo da unidade experimental é a 

utilização do número de plantas que represente o tipo de família que está sendo avaliada. Isto 

porque a estimativa do erro experimental corresponde ao quadrado médio da fonte de variação 

do erro nas análises de variância (KRAUSE, 2005). 

Quando se discute o tamanho das parcelas, além do número de plantas propriamente 

dito, há outros aspectos importantes, tais como o formato da parcela e a necessidade de 

bordadura (KRAUSE, 2005). 

 

2.4.2 Número de Repetições 

 

A escolha do número de repetições depende de uma série de fatores de ordem econômica 

e experimental, como heterogeneidade do solo, delineamento experimental, porcentagem 

desejada de discriminação dos tratamentos, disponibilidade de material experimental, 

disponibilidade de área experimental, número de ambientes em que o experimento será 
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conduzido e o número de tratamentos (BERTOLUCCI, 1990; RAMALHO et al., 2000; 

ANDRADE, 2002 apud RAMALHO et al. 2000, p. 153). 

A limitação da área experimental pode influenciar na escolha do número de repetições. 

Em alguns casos, tem sido preferido aumentar o número de repetições associados com a redução 

do tamanho das parcelas, permitindo uma redução substancial da área sem prejuízo da precisão 

experimental (ROSSETTI et al., 1996). 

 

2.4.3 Correção de Estande  

 

 Nos ensaios comparativos de rendimento de cultivares, deve haver a preocupação de 

manter condições experimentais o mais uniforme possível, necessitando, para isso, de grandes 

cuidados na implantação, na condução dos experimentos e na coleta de dados. O objetivo neste 

caso, é de garantir que a superioridade de uma cultivar em relação à outra reflita a sua 

superioridade genética (CRUZ; CARNEIRO; 2003, p. 531). 

 A produção de grãos, ou total de frutos da parcela ou da planta, tem sido, em diversas 

espécies vegetais, um dos mais importantes critérios na identificação de cultivares superiores, 

ou seja, na comparação da superioridade genética entre cultivares. A desuniformidade 

relacionada ao número de plantas por parcela (estande) prejudica essas comparações e se 

constitui em um dos problemas básicos na análise e interpretação de resultados. Assim, procura-

se na experimentação agrícola realizar o controle dos fatores ambientais, reduzindo suas 

influências e maximizando a precisão dos ensaios, dentre os quais cita-se a uniformidade dos 

estandes (CRUZ; CARNEIRO; 2003, p. 532). 

 De maneira geral, tenta-se obter estande uniforme pela semeadura em excesso, fazendo-

se desbaste para o estande desejado quando as plantas estão em estádio inicial de crescimento. 

Entretanto, mesmo após esta prática, a parcela pode, algumas vezes, apresentar falhas por ação 

de pragas, doenças, técnicas culturais, excesso de água, etc. Há também outra alternativa para 

evitar a influência da desuniformidade do estande sobre comparação de cultivares, como 

mensurar os caracteres apenas nas plantas competitivas. Em análises estatísticas uma maneira 

de considerar o efeito de estande é incluí-lo no modelo como co-variável (CRUZ; CARNEIRO; 

2003, p. 532). 

 Um dos métodos de correção de estande que pode ser utilizado é a correção estratificada, 

proposta por Schmildt (2000). Este processo recomenda o ajuste para rendimentos em casos em 

que há falhas na parcela, mesmo nas situações em que as variações ocorridas no estande sejam 

atributos dos próprios genótipos avaliados. Em termos estatísticos, significa recomendar o 
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ajuste na variável principal mesmo a co-variável tendo apresentado diferenças significativas 

entre as médias das cultivares (CRUZ; CARNEIRO; 2003, p. 544). 

Há relatos quanto a correção de estande em campo. 

Em campo, há relação entre estande médio e produção por planta, o que a princípio 

demonstra que as cultivares com maior potencial de estande final também possuem 

maior potencial genético para produção por planta, o que justifica o uso da correção 

estratificada (SCHMILDT, 2000 apud CRUZ; CARNEIRO; 2003, p. 544). 

  

 

2.4.4 Avaliadores e sua Experiência 

 

Na avaliação de caracteres como ocorrência de patógenos, porte das plantas e tipo dos 

grãos, os melhoristas do feijoeiro frequentemente comparam o desempenho de suas cultivares 

ou genótipos visualmente, utilizando escala de notas (JÚNIOR et al., apud REVISTA 

CERES,1997). 

A primeira indagação que surge é sobre a eficiência do avaliador em dar notas utilizando 

apenas o critério visual. Estudos conduzidos com a cultura do feijoeiro indicaram que, para a 

produção de grãos, a seleção visual foi ineficiente (PATINO, H. & SINGH, S.P. 1989; SILVA, 

H.D.; RAMALHO, M.A.P.; ABREU, A. de F.B & MARTINS, L.A. 1994, apud REVISTA 

CERES, 1997). É questionável, também, se a avaliação por meio de notas, utilizando uma 

mesma escala, é variável entre os avaliadores. Para a produção de grãos, também já foi 

constatado que a eficiência da seleção visual varia segundo os avaliadores, porém não se 

observou relação entre a experiência do melhorista e sua performance na avaliação visual 

(BRIGGS, K.G & SHEBESKI, L.H. 1970; CUTRIM, V.A.1994; SILVA, H.D; RAMALHO, 

M.A.P; ABREU, A de F.B & MARTINS, L.A.1994, apud REVISTA CERES, 1997). 

 

2.5 FATORES QUE AFETAM O ERRO EXPERIMENTAL 

 

Quando das avaliações de famílias ou cultivares, os melhoristas esperam que a variação 

manifestada seja apenas de origem genética. Entretanto, por mais cuidados que se tenham, na 

escolha da área, no preparo do solo, nas adubações e várias outras operações de manejo, 

ocorrem variações aleatórias entre parcelas que receberam o mesmo genótipo. Essa variação é 

o erro experimental (RAMALHO et al. 2000, p. 147). 
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2.5.1 Heterogeneidade do solo 

 

Especialmente sob condições tropicais, onde ocorrem chuvas de grandes intensidades, 

em curtos períodos e associados a áreas declivosas, a ocorrência de erosão é frequente. Nesta 

situação, é esperada uma grande variação na fertilidade dos solos. Em função desse fato, a 

heterogeneidade do solo torna-se a principal causa do erro experimental nos experimentos de 

campo (RAMALHO et al. 2000, p. 148). 

Inúmeras vezes a área, mesmo parecendo ser homogênea, apresenta variações tanto no 

sentido horizontal como vertical, que dificilmente podem ser controladas apenas com o uso de 

um delineamento apropriado. Por essa razão, é importante que o experimentador conheça sua 

área experimental e, se possível, quantifique periodicamente a heterogeneidade do solo para 

procurar alternativas visando a atenuar o seu efeito (RAMALHO et al. 2000, p. 148). 

 

 

2.5.2 Tamanho e Forma das Parcelas 

 

Há enorme variação, mesmo em uma dada espécie, no tamanho e forma das parcelas 

utilizadas. Esse é um aspecto importante, porque esse fator também afeta a estimativa do erro, 

como já foi constatada em inúmeras oportunidade (LECLERG, LEONARD E CLARK, 1962; 

MEIER E LESSMAN, 1971; CHAVES, 1985; BEARZOTI E PINTO, 1996, apud RAMALHO 

et al. 2000, p. 150). 

Resultados obtidos por CAMACHO et al (1998), mostram que com o aumento do 

número de plantas, ou seja, aumento no tamanho das parcelas, o coeficiente de variação diminui 

em função da redução do erro experimental. 

Na cultura do feijoeiro resultados obtidos por BERTOLUCCI, RAMALHO E DUARTE 

(1991), mostram que a utilização de duas linhas na parcela, em vez de uma, provocou alterações 

expressivas no erro experimental.  

 

2.5.3 Efeito de Estande 

 

A ocorrência de falhas nas parcelas experimentais contribui para aumentar o erro 

experimental (GOMEZ E GOMEZ, 1984; ÁVILA E SANCHEZ, 1978; FERNANDES, 1987; 

VENCOVSKY E CRUZ, 1991, apud RAMALHO et al. 2000, p. 153) e, em consequência, 

dificulta os testes das hipóteses formuladas. 
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O efeito do estande varia com a espécie, a sua distribuição na parcela e outros fatores. 

Em trabalho realizado com a cultura do feijão, FERNANDES et al. (1989) verificaram o efeito 

do estande em experimentos envolvendo as cultivares “Pintado” e “CNF 10”. Cada parcela 

continha 100 plantas e foram simuladas ao acaso diferentes porcentagens de falhas nas parcelas. 

Observaram que nos tratamentos com maior porcentagem de falhas, devido a menor 

competição, a produção por planta foi bem superior. Em consequência, a produção média dos 

tratamentos em Kg ha -1 não foi alterada significativamente. A estimativa do coeficiente de 

variação da produção, em gramas por planta, foi superior à observada para a produção em Kg 

ha -1, mostrando que a compensação, já mencionada anteriormente, teve reflexo também na 

redução da estimativa do erro devido à ocorrência de falhas (RAMALHO et al. 2000, p. 153). 

 

2.5.4 Tipo de Tratamento 

 

A principal alternativa para reduzir o efeito das parcelas vizinhas é o emprego de 

bordadura, isto é, utilizar parcelas com maior número de linhas, três ou quatro, por exemplo, e 

desprezar na colheita as linhas externas (RAMALHO et al. 2000, p. 155).  

A necessidade de se utilizar bordadura nos experimentos de avaliação de cultivares é 

frequentemente pesquisada. Em um desses trabalhos, foram utilizados dados de avaliação de 

populações segregantes do feijoeiro, provenientes de diferentes cruzamentos, conduzidos na 

Universidade Federal de Lavras (MARQUES JÚNIOR, 1997). Nesses experimentos, foram 

avaliadas seis populações segregantes conduzidas pelo método massal (“bulk”), mais os cinco 

parentais, totalizando 11 tratamentos, conduzidos em blocos casualizados e parcelas de quatro 

linhas de 5 metros, com cinco repetições. Na colheita, coletaram-se as plantas das duas linhas 

centrais (área útil), isoladamente das duas linhas (laterais). Esses dois tipos de amostras foram 

trilhadas, obtendo-se a produção em Kg ha -1. O autor considerou dois aspectos para se obter o 

efeito da bordadura: o primeiro diz respeito à precisão das estimativas das médias ou precisão 

experimental e o segundo, um possível efeito sobre classificação das populações ou parentais.  

Comparando-se as análises realizadas com os dados provenientes das duas linhas 

centrais e da bordadura, observou-se que as estimativas dos coeficientes de variação (CV) 

praticamente não diferiram. Em princípio, isso indica que tanto as parcelas situadas nas linhas 

laterais como nas linhas centrais sofreram o mesmo grau de competição e que os fatores 

ambientais aleatórios influenciaram de modo semelhante as linhas laterais e centrais. Quando 

comparou-se o desempenho médio das populações, considerando as linhas laterais (bordadura) 

e linhas centrais (úteis), em cada uma das gerações, constatou-se que em nenhum dos casos foi 
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detectada diferença significativa no desempenho das linhas laterais ou centrais, evidenciando 

que o efeito de competição deve de ter sido semelhante e, também as linhas laterais não se 

beneficiaram de nenhum estímulo ambiental em relação às linhas centrais (RAMALHO et al. 

2000, p. 156). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EXPERIMENTO 

 

O trabalho foi conduzido na área experimental do Curso de Agronomia do Instituto 

Federal Catarinense, Campus Rio do Sul/SC, cuja latitude, longitude e altitude são 

respectivamente 27º11’20” S; 49º39’20” O e 661 m, durante o período de dezembro de 2015 a 

março de 2016. O município possui clima subtropical úmido com verão quente, Cfa segundo 

Köppen, com temperatura média de 17,4 °C e precipitação média anual de 1420 mm 

(SANGUANINI, 2015). 

O solo da área experimental foi caracterizado com um Cambissolo Háplico (argila 220 

g.kg-1) com os seguintes atributos químicos: pH (água) = 5,9; P e K=10,8 mg.dm-3 e 60,0 

mg.dm-3; Ca, Mg, Al e CTC= 7,2 cmolc.dm-3; 3,7 cmolc.dm-3; 0,0 cmolc.dm-3 e 14,85 

cmolc.dm3, respectivamente. Saturação por bases de 74,43%. 

 O experimento faz parte dos Ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU) do estado de 

Santa Catarina. Na safra de 2015/2016 foram utilizados 20 genótipos de feijão, sendo 13 

pertencentes ao grupo carioca e sete ao grupo preto (tabela 1).  
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Tabela 1. Genótipos de feijão dos grupos preto e carioca utilizados no ensaio de VCU de Santa 

Catarina, na safra de 2015/2016, Rio do Sul/SC. 

Genótipos Tipo de grão Origem 

BRS Campeiro Preto Embrapa 

BRS Esplendor Preto Embrapa 

BRS Esteio Preto Embrapa 

IPR Tuiuiu Preto Embrapa 

IPR Uirapuru Preto Instituto Agronômico do Paraná 

IAC Diplomata Preto Instituto Agronômico de Campinas 

SCS 204- Predileto Preto Epagri 

Anfc 9 Carioca Epagri 

BRS Ametista Carioca Embrapa 

BRS Estilo Carioca Embrapa 

BRS Notável Carioca Embrapa 

Pérola Carioca Embrapa 

IAC Formoso Carioca Instituto Agronômico de Campinas 

IAC Imperador Carioca Instituto Agronômico de Campinas 

IPR Campos Gerais Carioca Instituto Agronômico do Paraná 

IPR Quero-Quero Carioca Instituto Agronômico do Paraná 

IPR Siriri Carioca Instituto Agronômico do Paraná 

IPR Tangará Carioca Instituto Agronômico do Paraná 

SCS 202 Guará Carioca Epagri 

SCS 205-Riqueza Carioca Epagri 

Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

 O delineamento foi em blocos ao acaso com quatro repetições, totalizando-se 80 

parcelas. O espaçamento utilizado foi de 50 cm entre as linhas com 15 sementes por metro 

linear. 

A semeadura do feijoeiro estava prevista para ser realizada em outubro de 2015, mas 

devido às fortes chuvas e baixas temperaturas a mesma foi efetuada na segunda quinzena do 

mês de dezembro de 2015. A marcação das linhas e distribuição do adubo foram realizados 

com auxílio de um conjunto mecanizado trator-semeadora (Figura 1). Para a semeadura foram 

utilizadas semeadoras manuais (Figura 2). 
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Figura 1. Marcações das linhas e adubação de plantio do experimento de feijão 

 
                 Fonte: Elaboração da Autora, 2015. 

 

 

 

 

Figura 2. Semeadora manual utilizada para semeadura do feijoeiro 

 
Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

 

A adubação utilizada no plantio correspondeu a 400 Kg ha -1 do formulado 07-28-14, 

indicada após a interpretação da análise de solo e segundo critérios da CQFS – RS/SC (2004). 

Cada parcela foi composta por quatro linhas de 4 m.  

As folhas primárias das plantas do feijoeiro foram evidenciadas aos cinco dias após a 

sua emergência, conforme a figura 3. 
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Figura 3. Plantas de feijão com cinco dias após a emergência. 

 
                Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

Durante a realização do experimento foram aplicados defensivos agrícolas como 

herbicida e inseticida, exceto fungicida. Entre os estádios V2 e V4 aplicou-se o herbicida 

Robust na dosagem de 1L ha -1, o qual é seletivo para a cultura, controlando tanto folhas largas 

como folhas estreitas. Para o controle da Diabrotica speciosa foi utilizado o inseticida Keshet 

25 Cena na dosagem de 80 mL ha -1. Devido ao ataque de formigas cortadeiras foram 

distribuídas iscas nas áreas mais atacadas.  

A adubação de cobertura foi realizada aos 25 dias após a emergência, empregando-se 

100 Kg ha -1 de ureia.  

Para facilitar a identificação durante as avaliações e colheita, as plantas iniciais de cada 

linha em cada parcela foram etiquetadas. Dentro de uma mesma parcela, as etiquetas das plantas 

iniciais das duas fileiras laterais receberam um asterisco, além dos números do bloco e da 

própria parcela. 

A colheita do feijoeiro foi realizada aos 88 dias após a semeadura. As plantas das linhas 

centrais e laterais foram colhidas e amarradas separadamente e em seguida transportadas para 

casa de vegetação do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, permanecendo por sete 

dias, até o momento da trilha. 

Para a realização da trilha foi empregada uma trilhadora acoplada ao trator. Cada linha 

de feijão foi trilhada e acondicionada em sacos de papel (Figura 4). Após a trilha, as parcelas 

permaneceram por mais sete dias na casa de vegetação para uniformização da umidade dos 
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grãos. A umidade foi corrigida para 13%. Posteriormente essas parcelas foram encaminhadas 

ao laboratório de Genética e Melhoramento de Plantas do Campus para a realização das 

avaliações. 

 

Figura 4. Trilha das parcelas experimentais pertencentes aos 20 tratamentos do experimento de 

VCU de feijão.  

 
                               Fonte: Elaboração da Autora, 2016.  

 

3.2 AVALIAÇÕES REALIZADAS NO ENSAIO DE VCU DE FEIJÃO 

 

 Produção de grãos total (em gramas);  

 Produção de grãos na área útil;  

 Produção de grãos na bordadura;  

 Massa de cem sementes total (em gramas);  

 Massa de cem sementes na área útil;  

 Massa de cem sementes na bordadura;  

 Produção de grãos considerando diferentes números de repetições; 

 Massa de cem sementes considerando diferentes números de repetições; 

 Notas individuais e conjunta de aspecto de grãos considerando três avaliadores; 

 Porcentagem de coincidência de diferentes avaliadores na escolha dos melhores e 

piores genótipos de feijão em relação às notas de aspecto de grãos;  
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 Estande final da área útil. 

 

Figura 5. Pesagem da massa total de grãos de feijão no laboratório. 

 
                                     Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 
Figura 06. Pesagem da massa de cem sementes no laboratório. 

 
                                                    Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

 

 

 



27 
 

3.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

3.3.1 Análises de variância para produção de grãos e massa de cem sementes 

Os dados de produção de grãos e de massa de cem sementes foram submetidos à análises 

de variância. Para cada uma dessas variáveis foi possível realizar três tipos de análise: uma com 

os dados da área útil (as duas linhas centrais), outra com dados obtidos da bordadura e uma 

terceira análise envolvendo os dados da área total (área útil + bordadura). 

 

3.3.2 Análise do número de repetições 

Neste trabalho também foram realizadas análises de variância, a partir dos dados da área 

útil, considerando quatro ou três repetições e suas quatro combinações possíveis (I, II, III; I, II, 

IV; I, III, IV e II, III, IV repetições) para produção de grãos e massa de cem sementes. 

 

3.3.3 Análises da eficiência de notas atribuídas por diferentes avaliadores 

Uma terceira variável estudada foi o aspecto de grãos, avaliado por meio de uma escala 

de notas, considerando atributos importantes no programa de melhoramento do feijoeiro, como: 

cor de fundo, tamanho do grão (desejável 25 gramas), presença de rajas (caso da cultivar 

carioca), formato dos grãos e brilho. A escala compreendia notas de 1 a 5, sendo que valores 

inferiores eram atribuídos a cultivares de melhor aspecto de grãos. A nota 1 foi estipulada para 

os grãos do tipo preto e carioca que possuíam grãos de tamanho médio, não eram achatados, 

não possuíam halo e no caso de genótipos carioca, creme com estrias marrom-claras e fundo 

claro. Já a nota 5 foi concedida aos genótipos do tipo preto e carioca que apresentaram grãos 

fora do padrão, do que se era desejado obter na nota 1. 

 Como referência em termos de aspecto de grãos, utilizou-se a cultivar Pérola para o 

grupo Carioca e para o grupo Preto foi utilizada a cultivar Uirapuru. 

A atribuição de notas aos 20 genótipos contou com a participação de três avaliadores, 

entre eles dois acadêmicos do Curso de Agronomia e um professor, também do Curso de 

Agronomia do Campus. Esses avaliadores foram identificados por uma numeração, a saber: 

acadêmico Diego (I), acadêmica Bianca (II) e professor Gilmar (III). 

 Levando-se em consideração a experiência em atribuir notas de aspecto de grãos, os 

acadêmicos eram leigos e dessa forma receberam treinamento antes de efetuar tal procedimento.  

Com as notas provenientes dos três avaliadores foram realizadas análises de variância 

individuais e posteriormente uma análise conjunta, sendo também estimada a correlação de 

Spearman entre as notas concedidas. Posteriormente foi verificada a porcentagem de 
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coincidência entre diferentes avaliadores na escolha dos 4 melhores e dos 4 piores genótipos, 

classificados de acordo com a nota de aspecto de grãos. 

Vale ressaltar que essas análises tiveram como intuito verificar e comparar a habilidade 

de diferentes avaliadores, na identificação dos melhores e piores genótipos de feijão, quanto ao 

aspecto de grãos. 

 

3.3.4 Análise da correção de estande  

Antes do procedimento de trilha foi quantificado o número de plantas das linhas centrais 

visando utilizá-lo como covariável para correção da produção de grãos de feijão. Esses valores 

de estande foram submetidos à análise de variância e posteriormente utilizados para aplicação 

do método de Schmildt, pela seguinte expressão:                                                                 

Zij(k) = Yij(k) - βk (Xij(k) - H), em que: 

Zij(k): Produção corrigida para a i- ésima cultivar, na j-ésima repetição e no k-ésimo 

grupo, Yij(k): Produção antes da correção, para a i-ésima cultivar da j-ésima repetição e no k-

ésimo grupo; 

βk : Coeficiente de regressão para o k-ésimo grupo (k= 1, 2,...n, sendo n o número de 

grupos). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 EFEITO DO TIPO DE PARCELA  

 

Para o caráter produção de grãos foram observadas diferenças significativas entre os 20 

genótipos de feijão apenas quando se considera a análise realizada com os dados de bordadura 

(Tabela 2). O maior coeficiente de variação (CV) foi obtido para o tipo de parcela formada pela 

área útil (26,06%). Este valor do coeficiente de variação foi elevado devido à heterogeneidade 

presente na área experimental, bem como a presença de manchas de fertilidade de outras 

culturas que já estiveram no local. De acordo com as normas estabelecidas pelo MAPA (2007) 

só serão aproveitados experimentos cujo coeficiente de variação (CV) seja no máximo de 25% 

ou F significativo de 5%. Sob esse ponto de vista, esse experimento apenas poderia ser 

considerado se as análises de variância fossem realizadas com a área total ou com a área de 

bordadura. É interessante notar que a análise realizada com os dados de bordadura resultou em 

significância entre os genótipos, demostrando que as fileiras laterais foram submetidas a 
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diferentes graus de competição e que os fatores ambientais aleatórios podem ter influenciado 

de modo diferente as linhas laterais e centrais. Já Marques Júnior (1997), ao comparar o 

desempenho médio de populações de feijão, considerando as linhas laterais (bordadura) e linhas 

centrais (úteis), constatou-se que em nenhum dos casos foi detectada diferença significativa.  

Quanto à massa de cem sementes o efeito de genótipos foi significativo, 

independentemente do tipo de parcela considerado. Os coeficientes de variação situaram-se na 

faixa de 5,00% e as médias em torno de 23,0 gramas. Como essa característica é obtida por 

meio de pesagens efetuadas com o mesmo número de sementes para cada linhagem, já era 

esperada uma maior precisão. 

 

Tabela 2. Resumo das análises de variância da produção de grãos (gramas) e da massa de 100 

sementes (MCS, gramas), considerando área útil, área total e bordadura do experimento de 

VCU de feijão, conduzido na safra de 2015/2016, em Rio do Sul. IFC/Campus Rio do Sul, SC, 

2016. 

Tipo de 

análise 

QM de 

Genótipos 

QM Resíduo F CV (%) Média 

  PRODUÇÃO   

Área útil 37550,47 37137,42 1,01ns 26,06 739,50 

Área total 129165,71 82749,98 1,56ns 20,21 1423,23 

Bordadura 55847,33 23806,19 2,34** 22,56 683,73 

  MCS   

Área útil 17,66 1,29 13,69** 4,87 23,28 

Área total 18,83 1,01 18,64** 4,34 23,14 

Bordadura 25,21 2,44 10,33** 6,79 23,00 
Fonte: Elaboração da Autora, 2016. ns e **: não-significativo e significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo 

teste de F. 

 

 

4.2  VALORES MÉDIOS DA MASSA DE CEM SEMENTES (MCS) PARA ÁREA 

ÚTIL, ÁREA TOTAL E BORDADURA 

 

Para cultivares de feijão que possuam sementes pequenas, é desejável obter uma massa 

de cem sementes em torno de 25 gramas. Em relação as 20 genótipos utilizados no Ensaio de 

Valor de Cultivo e Uso, a cultivar IAC Formoso, pertencente ao grupo carioca, destacou-se com 

MCS bem próxima desse padrão tanto na área útil, área total bem como na bordadura. (Tabela 

3). É possível observar boa concordância entre os valores das médias de MCS nos três tipos de 

parcelas avaliadas. 
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Tabela 3. Médias de massa de cem sementes (em gramas), obtidas considerando-se área útil, 

área total e bordadura das parcelas do experimento de VCU de feijão, conduzido na safra de 

2015/2016, em Rio do Sul. IFC/Campus Rio do Sul, SC, 2016. 

GENÓTIPOS ÁREA ÚTIL ÁREA TOTAL BORDADURA 

BRS Campeiro 20,59 20,69 20,79 

BRS Esplendor 19,44 19,21 16,63 

BRS Esteio 21,65 21,51 21,38 

IPR Tuiuiu 22,60 22,69 22,79 

IPR Uirapuru 21,90 21,39 20,88 

IAC Diplomata 20,41 20,23 20,05 

SCS 204- Predileto 20,78 20,54 20,74 

ANFc 9 24,86 24,27 23,68 

BRS Ametista 24,74 24,45 24,16 

BRS Estilo 26,43 26,25 26,08 

BRS Notável 23,61 23,61 23,61 

Pérola 23,06 23,05 23,04 

IAC Formoso 25,09 25,13 25,16 

IAC Imperador 23,63 23,32 23,01 

IPR Campos Gerais 24,19 24,41 24,63 

IPR Quero-Quero 22,34 22,36 22,38 

IPR Siriri 23,14 23,20 23,26 

IPR Tangará 25,96 25,92 25,88 

SCS 202 Guará 24,10 24,08 24,06 

SCS 205- Riqueza 27,11 27,53 27,94 
 Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

4.3  EFEITO DO NÚMERO DE REPETIÇÕES PARA PRODUÇÃO DE GRÃOS E 

MASSA DE CEM SEMENTES 

 

O efeito do número de repetições foi analisado a partir dos dados oriundos da área útil. 

Inicialmente foi realizada uma análise de variância com as quatro repetições (I, II, III e IV). Em 

seguida foram feitas mais quatro análises de variância, porém com combinações envolvendo 

três repetições, a saber: I, II e III; I, II e IV; I, III e IV; II, III e IV repetições (Tabela 4). Não 

foi possível obter diferenças significativas entre os genótipos, mesmo usando 4 ou 3 diferentes 

combinações de repetições para produção de grãos. Ao considerar a massa de 100 sementes, 

verifica-se que não houve alterações relevantes nos resultados quando se usam 4 repetições ou 

3 diferentes combinações de repetições. Esse fato evidencia que tal caráter poderia ser avaliado 

usando-se um menor número de repetições, sem prejudicar a precisão experimental, 

contribuindo para redução da mão de obra e do tempo empregados na contagem de 100 

sementes.  
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 Tabela 4. Resumo das análises de variância da produção de grãos (g) e da massa de 100 

sementes (MCS) considerando 4 ou 3 diferentes combinações de repetições. IFC/Campus Rio 

do Sul, SC, 2016. 

Repetições CV (%) Média QM Genótipos 

 PRODUÇÃO DE GRÃOS  

I, II, III e IV 26,06 739,50 37550,47 

I, II e III 26,45 734,06 33734,43 

I, II e IV 27,39 776,83 36398,83 

I, III e IV 25,58 706,06 34306,88 

II, III e IV 24,48 741,06 45348,70 

 MCS (g)  

I, II, III e IV 4,87 23,28 17,66 

I, II e III 5,20 23,10 14,88 

I, II e IV 4,92 23,32 14,51 

I, III e IV 4,75 23,37 13,17 

II, III e IV 4,61 23,33 11,71 
  Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

4.4 EFICIÊNCIA DOS AVALIADORES NA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS 

 

 Pela tabela 5, constata-se que os valores dos coeficientes de variação variaram de 11,36 

a 15,02%, indicando que a experiência dos avaliadores em atribuir notas tem pouca relação com 

a precisão experimental.  A média geral das notas para aspecto de grãos também foram bastante 

semelhantes entre os três avaliadores.  

 

Tabela 5. Resumo das análises de variância individuais e conjunta para aspecto de grãos (notas), 

considerando três avaliadores no ensaio de VCU de feijão. IFC/Campus Rio do Sul, SC, 2016. 

AVALIADORES QM GENÓTIPOS QM RESÍDUO F CV (%) MÉDIA 

I 0,22 0,11 2,00* 13,99 2,37 

II 0,17 0,08 2,13** 11,36 2,49 

III 0,58 0,13 4,46** 15,02 2,40 

CONJUNTA 0,60 0,12 5,00** 14,31 2,42 
Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 Alta correlação de Sperman indica que há uma elevada associação no ranqueamento dos 

genótipos. Assim, a correlação de 0,87 permite inferir que as notas atribuídas pelo avaliador III 

aos diferentes genótipos do VCU foram bastante semelhantes às notas obtidas da média geral 

(Tabela 5). Este fato também pode ser confirmado pela análise da tabela 7, em que a 

porcentagem de coincidência entre o avaliador III e a média geral na escolha dos 4 melhores 

genótipos foi de 100% e para seleção dos 4 piores genótipos de 75%. Observa-se que, de modo 

geral, tanto a correlação de Sperman como a porcentagem de coincidência são relativamente 

baixas, quando estão envolvidos os avaliadores I e II. Visto que esses dois avaliadores são os 
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menos experientes em relação à atribuição de notas em avaliações de aspecto de grãos seria 

interessante realizar um maior treinamento dos mesmos, a fim de haver uma seleção mais 

coerente dos melhores ou piores genótipos.  

Tabela 6. Correlação de Sperman entre as médias das notas de aspecto de grãos atribuídas por 

três avaliadores e a média geral, obtida das médias individuais de cada avaliador. IFC/Campus 

Rio do Sul, SC, 2016. 

Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

 

 

Tabela 7. Porcentagem de coincidência entre diferentes avaliadores na escolha dos 4 melhores 

e dos 4 piores genótipos, classificados de acordo com a nota de aspecto de grãos dadas em 20 

genótipos do VCU de feijão. IFC/Campus Rio do Sul, SC, 2016. 

AVALIADORES PORCENTAGEM DE COINCIDÊNCIA (%) 

 4 MELHORES GENÓTIPOS 4 PIORES GENÓTIPOS 

I E II 25 25 

I E III 25 50 

II E III 25 50 

I E MÉDIA GERAL 25 25 

II E MÉDIA GERAL 25 75 

III E MÉDIA GERAL 100 75 
Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

4.5  EFEITO DA CORREÇÃO DE ESTANDE 

 

 O método de correção de estande, proposto por Schmildt (2000), preconiza que o ajuste 

para rendimentos em casos em que há falhas na parcela possa ser realizado, mesmo nas 

situações em que as variações ocorridas no estande sejam atributos dos próprios genótipos 

avaliados. Logo, mesmo havendo diferenças significativas entre as médias dos genótipos para 

o caráter estande final, é possível recomendar o ajuste na variável principal (produção original 

de grãos) (Tabela 8).  

 Quando se comparam os resultados das análises de variância para produção de grãos 

original e corrigida, verifica-se que em ambas não houve efeito significativo para as médias dos 

genótipos. Dessa maneira, mesmo usando o estande final como covariável da produção original, 

AVALIADORES CORRELAÇÃO DE SPERMAN 

I E II 0,29 

I E III 0,33 

II E III 0,37 

I E MÉDIA GERAL 0,57 

II E MÉDIA GERAL 0,67 

III E MÉDIA GERAL 0,87 
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não foi possível detectar diferenças significativas entre as médias dos genótipos na produção 

corrigida. Apesar disso, com o emprego da correção de estande, houve um aumento da precisão 

experimental, visualizada pelo coeficiente de variação de 19,62%. Como as normas do MAPA 

(2007) menciona que só serão aproveitados os experimentos cujo coeficiente de variação (CV) 

seja no máximo de 25%, a estratégia de correção de estande possibilita a utilização desse 

experimento. 

 

Tabela 8. Resumo das análises de variância do estande final, produção original de grãos e da 

produção corrigida pelo método de Schmildt. IFC/Campus Rio do Sul, SC, 2016. 

Caráter QM RESÍDUO F MÉDIA CV (%) 

Estande final 98,30 2,51** 57,57 17,22 

Produção original (g) 37137,42 1,01ns 739,50 26,06 

Produção corrigida (g) 33108,06 1,33ns 927,40 19,62 

Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

 Pela tabela 9 constata-se que o ranking dos genótipos melhores posicionados 

praticamente não sofre alteração, ao corrigir a produção de grãos pelo estande.  

Tabela 9. Médias do estande final, da produção original de grãos e da produção corrigida pelo 

método de Schmildt, para 20 genótipos de feijão do Ensaio de VCU. IFC/Campus Rio do Sul, 

SC, 2016. 

GENÓTIPOS ESTANDE FINAL PRODUÇÃO ORIGINAL* PRODUÇÃO CORRIGIDA 

BRS Campeiro 62,5 843,9 1034,21 

BRS Esplendor 63,5 878,87 1062,26 

BRS Esteio  51,75 790,92 1055,63 

IPR Tuiuiu 61,75 781,57 977,07 

IPR Uirapuru 62,0 834,85 1028,62 

IAC Diplomata 59,0 571,07 785,61 

SCS 204- Predileto 59,5 779,02 990,10 

ANFc 9 48,5 611,42 898,62 

BRS Ametista 64,5 774,17 790,75 

BRS Estilo 50,5 662,87 936,23 

BRS Notável 67,75 772,47 786,93 

Pérola 48,25 624,70 913,62 

IAC Formoso 41,25 664,85 1002,22 

IAC Imperador 51,75 595,65 860,35 

IPR Campos Gerais 67,75 919,27 933,73 

IPR Quero-Quero 54,5 744,45 990,12 

IPR Siriri 50,75 744,72 1046,35 

IPR Tangará 64,0 708,75 725,65 

SCS 202 Guará 52,5 674,45 933,96 

SCS 205- Riqueza 69,25 782,12 795,61 
*Valores em negrito correspondem as cinco médias mais elevadas dos genótipos avaliados para as duas produçãos. 

Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Pelas estratégias avaliadas com o intuito de aumentar a eficiência em ensaio de Valor 

de Cultivo e Uso na cultura do feijoeiro pode-se concluir que: 

A utilização dos dados de produção de grãos da área total permite o aproveitamento do 

ensaio em futuras análises. 

A tomada de dados para o caráter massa de cem sementes pode ser realizada em 

qualquer um dos três tipos de parcela e também pode-se usar um menor número de repetições, 

sem prejudicar a precisão experimental. 

A escolha dos melhores ou piores genótipos tem baixa coincidência entre os avaliadores, 

principalmente se estes são menos experientes. 

 A correção da produção original de grãos da área útil pelo estande permite um aumento 

da precisão experimental, viabilizando o emprego dos dados desse experimento em futuras 

análises para recomendação de cultivares. 
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