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RESUMO 

 

As variedades tradicionais constituem importante fonte de germoplasma para diversas culturas, 

podendo apresentar alelos há muito perdidos, como os que conferem resistência a estresses 

bióticos e abióticos. No estado do Ceará, o cultivo do feijão-caupi tem destaque por ser 

realizado principalmente por agricultores familiares que fazem uso dessas variedades, e a 

grande adaptação delas à região de cultivo e ao manejo adotado pelos agricultores pode ser 

utilizada no desenvolvimento de cultivares que atendam melhor às suas demandas. Assim, 

objetivou-se com esse trabalho avaliar o potencial genético e a resistência à murcha-de-

Fusarium de variedades tradicionais de feijão-caupi coletadas junto a agricultores familiares no 

estado do Ceará. Para se alcançar tal objetivo foram realizadas análises em laboratório, ensaios 

em campo e em casa de vegetação. As análises em laboratório constaram da avaliação da 

diversidade genética das variedades através de marcadores ISSR. Os experimentos de campo 

constaram de ensaios para a avaliação de descritores morfológicos e agronômicos em dois 

ambientes: Fortaleza e Madalena, no estado do Ceará. O ensaio em casa de vegetação foi 

realizado para avaliar a existência de fontes de resistência à murcha-de-Fusarium através do 

método de dipping. Os marcadores ISSR selecionados para o estudo foram eficientes na 

identificação da variabilidade genética dos genótipos, apresentando altos valores de 

polimorfismo e conteúdo de informação polimórfica (PIC). Ainda assim, a distância genética 

encontrada entre as variedades estudadas variou de 0,05 a 0,31, valores considerados baixos e 

que sugerem uma estreita base genética dos genótipos avaliados. Algumas variedades 

tradicionais avaliadas apresentaram produtividade de grãos superior às cultivares comerciais 

para os ambientes avaliados (3286,66 ton/ha), o que indica um alto potencial agronômico e uma 

grande adaptação ambiental. Elas apresentaram maior variabilidade genética para os caracteres 

morfológicos avaliados, quando comparados aos dados moleculares. Com relação à severidade 

da doença, as variedades formaram três grupos distintos. O grupo com a menor severidade da 

doença (25,00 a 32,50 %) foi constituído por trinta e sete variedades, o segundo grupo com 

valores intermediários de severidade (33,75 a 37,50 %) foi constituído por oito variedades e no 

terceiro grupo ficaram as cinco variedades que apresentaram os maiores valores de severidade 

(41,25 a 51,25 %). As variedades com melhores resultados para os caracteres agronômicos, de 

resistência à murcha-de-Fusarium e maior distância genética são promissoras para uso em 

programas de melhoramento genético. 

 



Palavras-chave: Vigna unguiculata. Marcadores moleculares. Fusarium oxysporum f. sp. 

tracheiphilum. Diversidade genética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Traditional varieties are an important source of germplasm for several crops, and may present 

alleles that have long been lost, such as those that confer resistance to biotic and abiotic stresses. 

In the state of Ceará, the cultivation of the cowpea is highlighted because it is mainly carried 

out by family farmers who make use of these varieties, and their great adaptation to the region 

of cultivation and to the management adopted by the farmers can be used in the development 

of cultivars that better meet their demands. Thus, this work was carried out to evaluate the 

genetic potential of traditional varieties of cowpea collected from family farmers in the state of 

Ceará. In order to achieve this objective, laboratory analyzes, field and greenhouse tests were 

carried out. The laboratory analyzes consisted of the evaluation of the genetic diversity of the 

varieties through ISSR markers. The field experiments consisted of tests for the evaluation of 

morphological and agronomic descriptors in two environments: Fortaleza and Madalena, in the 

state of Ceará. The experiment in greenhouse was conducted to evaluate the existence of 

sources of resistance to Fusarium wilt by the root-dipping inoculation method. The ISSR 

markers selected for the study were efficient in identifying the genetic variability of the species, 

presenting high values of polymorphism and polymorphism information content (PIC). Even 

so, the genetic distance found between the studied varieties ranged from 0,05 to 0,31, values 

considered low and that suggest a narrow genetic base of the species. Some traditional varieties 

evaluated showed higher grain yield than commercial cultivars for the evaluated environments 

(3286.66 tons/ha), indicating a high agronomic potential and a great environmental adaptation. 

They presented greater genetic variability for the morphological characters evaluated, when 

compared to the molecular data. Regarding the severity of the disease, the varieties formed 

three distinct groups. The group with the lowest severity of the disease (25,00 to 32,50 %) 

consisted of thirty-seven varieties, the second group with intermediate values of severity (33,75 

to 37,50 %) consisted of eight varieties and in the third Group were the five varieties that 

presented the highest values of severity (41,25 to 51,25 %). The varieties with the best results 

for agronomic traits, resistance to Fusarium wilt and greater genetic distance are promising for 

use in breeding programs. 

 

Keywords: Vigna unguiculata. Molecular markers. Fusarium oxysporum. Genetic Diversity. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A cultura do feijão-caupi [Vigna unguiculata L. (Walp.)] é especialmente 

importante para a região Nordeste, pois além de constituir a principal fonte de proteína vegetal 

dessa população, é destaque por seus benefícios socioeconômicos, atuando na fixação do 

homem no campo, gerando emprego e renda (CARDOSO; RIBEIRO, 2006). Nessa região seu 

cultivo se dá essencialmente por agricultores familiares (RAMOS et al., 2012), os quais 

correspondem a 82,6% da mão de obra do campo (CASTRO, 2012). 

O feijão-de-corda ou feijão-macassar, como é conhecido no Nordeste do Brasil, é 

cultivado principalmente em regiões semiáridas, apresentando grande adaptação a climas secos 

(FREIRE FILHO et al., 2011). A região Nordeste é a maior produtora da cultura no país e o 

estado do Ceará apresenta grande destaque, sendo o maior produtor da região, com valores que 

superaram as 66 mil toneladas em 2015 (EMBRAPA, 2015). 

Estima-se que a cultura chegou ao Brasil ainda no período colonial, dessa forma, 

há muitos anos ela vem passando por cruzamentos naturais, seleção natural, seleção realizada 

pelos produtores e o próprio melhoramento genético, ocasionando a perda de muitos alelos 

(FREIRE FILHO et al., 2011). Estudos como os de Xavier et al. 2005 mostram um 

estreitamento da base genética do feijão-caupi devido às constantes seleções realizadas. Como 

consequência vem se atribuindo grande importância às variedades tradicionais ou crioulas, que 

segundo Freire Filho et al. (2011), constituem o germoplasma básico do país.  

Essas variedades também vêm sendo selecionadas pelos agricultores ao longo do 

tempo, o que contribui para sua evolução, mas essa seleção é muito menos intensa quando 

comparada à realizada nos programas de melhoramento. Ela é baseada em diversas 

características desejáveis, como produtividades elevadas e resistência a fatores abióticos e 

bióticos. A evolução dessas variedades também é influenciada pelos manejos adotados pelos 

agricultores familiares, o que as torna mais habilitadas a atender suas necessidades (DA 

CUNHA, 2013).   

O estado do Ceará apresenta grande quantidade de variedades tradicionais de feijão-

caupi preservadas por seus agricultores familiares. Atualmente diversas Organizações Não 

Governamentais (ONGs) contribuem para a manutenção da Rede de Intercâmbio de Sementes 

(RIS), que agrega aproximadamente 200 casas de sementes em todo o estado (ZIEGLER et al., 

2015). Dentre essas sementes, podem haver variedades que possuam em seu genoma, genes 
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procurados pelos programas de melhoramento da cultura que não estão acessíveis aos 

melhoristas nas suas coleções, daí a importância de sua caracterização.  

A utilização de variedades já adaptadas à região nos programas de melhoramento 

também pode contribuir para o aumento efetivo da produção. A realidade do cultivo do feijão-

caupi na região Nordeste ainda é de grandes produções devido a área utilizada, mas de baixas 

produtividades. Tal fato ocorre como consequência de diversos fatores, que vão desde a falta 

de tecnificação dos produtores até a disponibilidade hídrica, altas temperaturas, solos pobres, 

cultivo consorciado, e muitos fatores bióticos, sendo estes representados principalmente pelo 

ataque de pragas e doenças (CASTRO, 2012; DIAS; BERTINI; FREIRE FILHO, 2016; 

FREIRE FILHO et al., 2011).  

Das doenças que atacam a cultura, a murcha-de-Fusarium está entre as mais 

importantes. Causada pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. tracheiphilum (E. F. Smith) 

Snyder e Hansen, a doença ocorre em grande parte das áreas onde a espécie é cultivada, se 

tornando cada vez mais importante para a cultura e justificando o desenvolvimento de trabalhos 

visando sua resistência (CABI, 2009). Segundo Michereff et al. (2005) o fungo causador da 

doença tem preferência por climas secos e quentes, daí sua grande incidência na região 

Nordeste. 

Devido os clamidósporos do patógeno permanecerem viáveis no solo por muito 

tempo, o controle da doença é dificultado (CHU et al., 1997; PEIL, 2003). Assim, o uso de 

variedades resistentes é considerado um dos meios mais eficazes para o controle da murcha-de-

Fusarium em feijão-caupi (RIOS; ARAÚJO; WATT, 1988).  

Deste modo, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial genético de variedades 

tradicionais coletadas junto a agricultores familiares no estado do Ceará e caracterizá-las por 

meio de descritores morfoagronômicos e moleculares. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] 

 

Origem e taxonomia 

 

O feijão-caupi é uma dicotiledônea pertencente à ordem Fabales, família Fabaceae, 

tribo Phaseoleae e gênero Vigna, o qual apresenta ampla distribuição nas zonas tropicais da 

África, Ásia e Américas, sendo representado por várias espécies (PADULOSI; NG, 1997).  

Popularmente conhecida na região Nordeste como feijão-de-corda ou feijão-

macassar, a espécie apresenta grande adaptação a distintas condições de clima e solos 

(ARRUDA; SMIDERLE; VILARINHO, 2009; SOBRAL, 2008). Os centros de origem e 

diversidade da cultura estão no continente africano, pois apesar de sua ampla distribuição e 

diversidade em outros continentes, formas selvagens da espécie só se encontram na África, mais 

precisamente na região de Transvaal, na África do Sul (PADULOSI; NG, 1997). 

A introdução da espécie na América do Sul provavelmente ocorreu por volta do 

século XVI pelos colonizadores portugueses e espanhóis, sendo que no Brasil se iniciou pelo 

estado da Bahia e a partir deste foi levado para outras áreas da região Nordeste, onde se 

desenvolveu bem, principalmente pelas características edafoclimáticas locais, compatíveis com 

a espécie (FREIRE FILHO, 1988).  

 

Importância  

 

O feijão-caupi é uma importante leguminosa de elevado teor proteico cultivada 

principalmente em regiões semiáridas, onde é amplamente utilizada na alimentação humana e 

animal (ANATALA et al., 2014). As maiores áreas plantadas no Brasil se encontram na região 

Nordeste, onde a cultura tem grande destaque principalmente por seus benefícios 

socioeconômicos. Além de ser a principal fonte de proteína vegetal, ela atua na fixação do 

homem no campo, gerando emprego e renda (CARDOSO; RIBEIRO, 2006).  

A rusticidade da espécie e sua grande adaptação às condições climáticas da região 

são favorecidas por sua grande variabilidade genética, que torna a cultura versátil para a 

utilização em diversos sistemas de produção (FREIRE FILHO et al., 1999). O alto potencial 

produtivo, aliado à grande capacidade de fixar nitrogênio atmosférico por associações 
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simbióticas e ao excelente valor nutritivo também contribuem para o destaque do feijão-caupi 

(EHLERS; HALL, 1997). 

Na alimentação humana, a cultura se destaca por conter os 10 aminoácidos 

essenciais (FROTA; SOARES; ARÊAS, 2008), além de ser considerada uma excelente fonte 

de proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais e fibras dietéticas (ANDRADE JÚNIOR, 2002). 

No cenário mundial, o feijão-caupi é uma das principais culturas em diversas 

regiões semiáridas e ocupou 12,5 milhões de hectares no ano de 2011 (FAO, 2015), distribuídas 

principalmente em regiões tropicais e subtropicais dos continentes africano, asiático e 

americano (SOBRAL, 2008). Segundo a FAO (2015) o Brasil é o terceiro maior produtor, 

superado apenas por Nigéria e Níger. No ano de 2015 o país apresentou uma produção de 

aproximadamente 450 mil toneladas, destacando-se as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte 

como as maiores produtoras, e o estado do Ceará como o maior produtor da região Nordeste, 

com valores que superaram as 66 mil toneladas no ano de 2015 (EMBRAPA, 2015). 

 

Variedades tradicionais  

 

As variedades tradicionais, locais ou crioulas correspondem a genótipos 

conservados por agricultores tradicionais que não passaram por melhoramento convencional 

(FONSECA et al., 2015). Mesmo assim esse tipo de material é considerado mais habilitado 

para atender as necessidades desses agricultores, já que sua evolução foi influenciada pelos 

manejos adotados por eles, pela adaptação ao meio em que são cultivadas e pelo intercâmbio 

de genótipos praticado entre as comunidades (DA CUNHA, 2013). 

A diversidade tem permitido aos agricultores não só superar as adversidades, como 

também explorar e aproveitar de forma mais segura o potencial do seu ambiente (ALMEIDA; 

CORDEIRO, 2002). Assim, a adaptação a sistemas produtivos com pouca utilização de 

insumos externos também tem contribuído para o destaque alcançado nos últimos anos pelas 

variedades tradicionais, principalmente porque essas podem ser mais facilmente adaptadas a 

sistemas agroecológicos, que têm se tornado o objetivo de muitos agricultores (DA CUNHA, 

2013).  

A importância da manutenção da diversidade de uma espécie é ainda acentuada 

quando seu cultivo se dá em regiões que sofrem com algum estresse frequente, como a baixa 

disponibilidade de água no semiárido nordestino. Nesse sentido, o produtor que cultiva 

sementes de qualidade, adaptadas e com variabilidade superior às convencionais tem mais 
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chances de garantir sua segurança alimentar, aumentando suas chances de sucesso na 

convivência com o semiárido (ALMEIDA; CORDEIRO, 2002). 

O principal pilar da manutenção da sustentabilidade nos sistemas de agricultura 

familiar do semiárido nordestino é o manejo da biodiversidade (DE ARAÚJO; 

VASCONCELOS, 2007). Tendo em vista a importância das sementes como insumo agrícola, 

a disponibilidade aos agricultores familiares de variedades adaptadas às suas condições e que 

não agridam seus ideais, é essencial para a manutenção da sua forma de vida (DA CUNHA, 

2013).  

Considerando a importância que as variedades tradicionais representam, em 

especial para os agricultores familiares, cada vez mais se busca sua conservação. Por 

desempenharem papel importante também em programas de melhoramento genético, esses têm 

colaborado para a preservação e a caracterização desses recursos genéticos. 

 

Recursos genéticos de feijão-caupi e seu uso no melhoramento 

 

O feijão-caupi possui grande variabilidade genética e assim uma grande 

plasticidade, o que contribuiu para sua ampla utilização (FREIRE FILHO et al., 2011). A 

cultura apresenta grande variabilidade morfológica, com diferentes hábitos de crescimento, 

formas e coloração de vagens e sementes, dentre outras. No entanto, desde a introdução no país 

e por muitos anos de cultivo, ocorrem na espécie cruzamentos naturais, seleção natural e seleção 

pelos próprios produtores quanto a diversos caracteres, o que ocasiona a perda de muitos alelos 

(FREIRE FILHO et al., 2011).  

Por conta da necessidade de obtenção de plantas cada vez mais produtivas, 

adaptadas e resistentes a estresses, os programas de melhoramento também têm contribuído 

para o estreitamento de sua base genética (CARVALHO; SILVA; MEDEIROS, 2009). O fato 

das preferências e necessidades humanas variarem com o tempo também exige muito dos 

programas (FREIRE FILHO et al., 2011).  

Com o passar dos anos as preferências de mercado para o feijão-caupi têm variado 

muito e tal fato gera a necessidade de programas de melhoramento que visem o 

desenvolvimento de cultivares que atendam aos mais diferentes nichos de mercado, além de 

incorporarem características favoráveis ao sistema produtivo. Isso exige ampla variabilidade da 

cultura, o que tem contribuído para uma maior valorização dos recursos genéticos vegetais 

(PADULOSI; NG, 1997). 
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A avaliação precisa da variabilidade genética é fundamental para a preservação e 

utilização dos recursos genéticos e por conta disso, vários estudos foram realizados sobre a 

diversidade genética da espécie (TAN et al., 2012). A caracterização do germoplasma é 

essencial especialmente no início dos programas de melhoramento, visando a seleção de 

genótipos mais adaptados aos diversos sistemas de produção (DIAS; BERTINI; FREIRE 

FILHO, 2016). 

Em se tratando de melhoramento quanto à resistência a doenças, o que vem 

acontecendo é que os programas dão atenção a essas características, mas não como objeto 

principal de seleção (FREIRE FILHO et al., 2011). Isso pode ocorrer devido ao fato de que as 

doenças não têm uma distribuição generalizada nas regiões produtoras (ARAÚJO, 1988; 

SILVA et al., 2011). No entanto, o complexo de patógenos do solo, que ao se tratar de feijão-

caupi envolve principalmente os gêneros Fusarium, Rhizoctonia, Macrophomina e Sclerotium, 

merece maior destaque nos programas de melhoramento devido a sua grande importância 

(FREIRE FILHO; LIMA; RIBEIRO, 2005). 

Na condução de um programa de melhoramento visando a resistência a doenças, as 

fontes de resistência devem ser inicialmente procuradas entre as cultivares ou linhagens que 

costumam ser cultivadas na região, por serem adaptadas (PEREIRA, 2007).  Daí a importância 

da coleta, conservação e avaliação de variedades locais para os programas de melhoramento. 

 

Uso de marcadores moleculares no melhoramento genético da cultura 

 

A avaliação dos genótipos conservados nos bancos de germoplasma gera 

informações que constituem ferramentas importantes para os pesquisadores, especialmente para 

os melhoristas (BERTINI; TEÓFILO; DIAS, 2009). Essa caracterização pode ser feita através 

de diferentes métodos, mas os que utilizam marcadores moleculares têm destaque especial por 

não sofrerem influência do ambiente e serem mais reprodutíveis e estáveis (SCHUSTER et al., 

2004), além de mensurar mais precisamente as relações genéticas entre genótipos que outros 

marcadores (SOLLER; BECKMANN, 1983). 

Marcadores moleculares são segmentos de DNA ligados fisicamente a locos 

responsáveis pela determinação de características de interesse (TOPPA; JADOSKI, 2013). Eles 

constituem ótimas ferramentas na genotipagem de indivíduos e em se tratando de feijão-caupi, 

os marcadores ISSR estão entre os mais utilizados. Através de marcadores dominantes como 



21 

 

os ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) é possível obter dados importantes como estimativas 

de distâncias genéticas entre acessos (CORREIA et al., 2010). 

Marcadores ISSR utilizam a PCR (Polymerase Chain Reaction) para amplificar 

regiões entre microssatélites idênticos inversamente orientados (ZIETKIEWICZ; RAFALSKI; 

LABUDA, 1994). Eles apresentam ampla utilização por gerarem alto conteúdo de informação 

genética e serem altamente polimórficos em populações de plantas, o que proporciona uma 

genotipagem consistente, confiável e de menor custo (ALMEIDA et al., 2009; WANG et al., 

2009).  

Outra vantagem desses marcadores é que não exigem informações prévias de 

sequências de DNA da espécie-alvo, sendo assim dito universais, produzem fragmentos com 

grande reprodutibilidade e requerem pouca infraestrutura quando comparados a outros 

marcadores mais específicos. Em etapas iniciais dos programas de melhoramento, essas 

informações são de grande valia, por possibilitar a otimização do uso do germoplasma 

disponível (DIAS et al., 2015). 

Em etapas intermediárias ou finais do processo de melhoramento, como a 

transferência de genes de resistência a cultivares comerciais, os marcadores moleculares 

também têm grande importância. Isso porque o desenvolvimento de cultivares com maior nível 

de resistência a doenças é um objetivo a curto prazo dos atuais programas de melhoramento de 

feijão-caupi, pois devido à relação de coevolução entre hospedeiro e patógeno, cultivares 

resistentes devem ser constantemente desenvolvidas, e os marcadores moleculares podem 

auxiliar nesse processo (ALZATE-MARIN et al., 2005; FREIRE FILHO et al., 2011). 

Assim, observa-se que marcadores moleculares têm sido utilizados em diferentes 

fases dos programas de melhoramento genético, com diferentes finalidades. Além das análises 

de diversidade já citadas, eles podem ser associados a determinados genes para aumentar a 

precisão e diminuir o tempo gasto com seleções nas etapas finais do programa, o que é muito 

utilizado no que se refere a resistência a pragas e doenças (TOPPA; JADOSKI, 2013).  
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3 DIVERSIDADE GENÉTICA EM VARIEDADES TRADICIONAIS DE FEIJÃO-

CAUPI ANALISADA POR MARCADORES ISSR 

 

RESUMO 

 

O feijão-caupi é uma espécie amplamente cultivada em regiões semiáridas, como o Nordeste 

brasileiro. Devido aos baixos rendimentos apresentados nos cultivos nessa região, faz-se 

necessário o desenvolvimento de cultivares adaptados a essas condições climáticas. As 

variedades tradicionais surgem como importante fonte de germoplasma a ser utilizada nos 

programas de melhoramento da espécie, devido à sua grande adaptação ambiental, mas para tal 

sua variabilidade genética deve ser estudada. Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a 

diversidade genética existente entre variedades tradicionais de feijão-caupi do estado do Ceará 

através de marcadores moleculares ISSR. Os DNAs dos 57 genótipos foram extraídos e 

analisados através de 25 iniciadores e a partir dos perfis eletroforéticos das bandas foi criada a 

matriz de dissimilaridade genética, usada na análise de agrupamento realizada pelos métodos 

UPGMA e Tocher modificado. Um total de 14 iniciadores amplificaram 80 bandas, sendo 61 

polimórficas, o que gerou uma taxa de polimorfismo de 76,25%. Os marcadores selecionados 

foram eficientes na identificação de variabilidade genética entre as variedades avaliadas, 

apresentando grande quantidade de informação. O conteúdo de informação polimórfica (PIC) 

variou de 0,13 a 0,66 e a frequência das bandas variou 0,01 a 1,00. Os dois métodos de 

agrupamento coincidiram no número de grupos formados (6) e as distâncias genéticas variaram 

de 0,05 a 0,31, valores considerados baixos e que sugerem uma estreita base genética da 

espécie.  

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata. Diversidade genética. Marcadores moleculares. 

 

ABSTRACT 

 

Cowpea is a widely cultivated species in semiarid regions, such as the Brazilian Northeast. Due 

to the low yields presented in the crops in this region, it is necessary to develop cultivars adapted 

to these climatic conditions. Traditional varieties appear as an important source of germplasm 

to be used in breeding programs of the species, due to their great environmental adaptation, but 

for this their genetic variability must be studied. Thus, this work was carried out to evaluate the 
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genetic diversity existing between traditional varieties of cowpea in the state of Ceará using 

molecular markers ISSR. The access DNAs were extracted and analyzed through 25 primers, 

and the genetic dissimilarity matrix was created from the electrophoretic profiles of the bands. 

This was used in the cluster analysis performed by UPGMA and Modified Tocher methods. A 

total of 14 primers amplified 80 bands, being 61 polymorphic, which generated a polymorphism 

rate of 76.25%. The selected markers were efficient in identifying genetic variability among the 

evaluated varieties, presenting a great amount of information. The content of polymorphic 

information (PIC) varied from 0,13 to 0,66 and the frequency of the bands ranged from 0,01 to 

1,00. The two methods of clustering coincided in the number of groups formed (6) and the 

genetic distances ranged from 0,05 to 0,31, values considered low and suggest a close genetic 

basis of the species. 

Keywords: Vigna unguiculata. Genetic diversity. Molecular markers.  

 

Introdução 

 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma leguminosa de origem 

africana que apresenta grande importância em regiões tropicais e subtropicais do planeta, sendo 

amplamente cultivado na África, sudeste da Ásia, sudoeste da América do Norte e América 

Latina (TAN et al., 2012). O interesse pela cultura se manifestou especialmente devido ao seu 

alto valor nutricional, com destaque para o elevado teor de proteína de suas sementes, e devido 

ao seu desempenho em regiões semiáridas, onde é utilizada como fonte de subsistência para 

muitas populações (CHEN et al., 2017; EGBADZOR et al., 2014). 

A segurança alimentar buscada por essas populações pode ser facilitada pela 

combinação entre fatores como uma agricultura conservacionista e o uso de variedades 

adaptadas ao ambiente, o que possibilita aos agricultores responder melhor a um clima em 

mudança (THIERFELDER et al., 2016). Dessa forma, nos últimos anos tem havido uma 

valorização dos recursos genéticos vegetais e das variedades tradicionais de feijão-caupi, que 

são mais adaptadas às condições agroclimáticas locais (STOILOVA; BEROVA, 2014).  

Essas variedades correspondem a genótipos conservados por agricultores e que não 

passaram por melhoramento convencional (FONSECA et al., 2015), mas que foram cultivados 

por diversos ciclos em ambientes aos quais se adaptaram. Há alguns anos, devido ao fato da 

maioria das pessoas dependerem de um pequeno número de variedades modernas de poucas 
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culturas, já tem se preocupado com a conservação dos recursos genéticos (BRUSH, 1991), mas 

agora além da conservação também se busca uma melhor utilização desses recursos. 

Na região semiárida do Brasil, tradicionalmente o cultivo do feijão-caupi se dá por 

agricultores familiares que fazem uso dessas variedades e as preservam para os cultivos 

seguintes. O estado do Ceará é o maior produtor da região, com valores que superaram as 66 

mil toneladas no ano de 2015, no entanto isso se deve principalmente à grande área plantada, 

já que a realidade do estado é de baixas produtividades (315 kg/ha) (EMBRAPA, 2015). Assim, 

devido à grande importância da cultura faz-se necessário um melhor aproveitamento dos 

recursos genéticos adaptados à região aos programas de melhoramento da espécie, visando 

contribuir para o desenvolvimento de cultivares mais resistentes a estresses bióticos e abióticos, 

mais produtivas e que possam ser aceitas pelos agricultores. 

Para que a utilização desses genótipos possa ser otimizada nos programas de 

melhoramento, sua diversidade genética deve ser avaliada. O feijão-caupi apresenta grande 

variabilidade para algumas características morfológicas como cor da semente e tipo de vagem, 

mas sua diversidade genética parece ser estreita (GAJERA et al., 2014). As variedades crioulas, 

que sofreram pouca seleção podem apresentar uma base genética mais ampla e contribuírem 

substancialmente com o melhoramento da espécie. 

Para avaliar a diversidade genética existente na espécie, alguns descritores podem 

ser utilizados, mas os marcadores moleculares, que são reflexo direto dos polimorfismos 

genéticos a nível de DNA, apresentam vantagens como alta reprodutibilidade e simplicidade, 

sendo particularmente indicados para análises com grandes números de amostras 

(TANTASAWAT et al., 2010).  

Dentre esses marcadores, os ISSR (Inter Simple Sequence Repeat), que amplificam 

através de PCR (Polymerase Chain Reaction) regiões entre microssatélites idênticos orientados 

em direções opostas (OMONDI et al., 2016; ZIETKIEWICZ; RAFALSKI; LABUDA, 1994), 

se destacam por gerarem alto conteúdo de informação genética e serem altamente polimórficos 

em populações de plantas, o que proporciona uma genotipagem consistente, confiável e de 

menor custo (ALMEIDA et al., 2009; WANG et al., 2009).  

Diante do exposto, objetivou-se com esse trabalho avaliar a diversidade genética 

entre variedades tradicionais de feijão-caupi do estado do Ceará através de marcadores 

moleculares ISSR e compará-las com cultivares testemunhas selecionadas, a fim de identificar 

genótipos similares ou idênticos na Coleção de Germoplasma de Feijão-caupi da Universidade 

Federal do Ceará. 
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Material e Métodos 

 

Material vegetal e extração de DNA 

 

O estudo incluiu 52 variedades tradicionais de feijão-caupi coletadas junto a 

pequenos produtores, em feiras e mercados, em diferentes regiões do estado do Ceará, e 5 

cultivares testemunhas registradas no Banco Ativo de Germoplasma de Feijão-caupi da 

Universidade Federal do Ceará. A identificação dos acessos e suas origens estão representadas 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Variedades tradicionais e cultivares utilizadas e suas origens. Fortaleza – CE, 2017. 

N° IDENTIFICAÇÃO GENÓTIPO ORIGEM 

Variedades Tradicionais 

1 CCE-002 Chumbinho Barbalha – CE 

2 CCE-003 Maranhão Barbalha – CE 

3 CCE-005 Desconhecido Deputado Irapuan Pinheiro – CE 

4 CCE-006 Canapu Deputado Irapuan Pinheiro – CE 

5 CCE-007 Pingo-de-ouro Deputado Irapuan Pinheiro – CE 

6 CCE-008 Feijão-de-arrancada Deputado Irapuan Pinheiro – CE 

7 CCE-010 Sempre-verde Deputado Irapuan Pinheiro – CE 

8 CCE-012 Feijão-de-moita 

vermelho 

Guaraciaba do Norte – CE 

9 CCE-013 Sempre-verde Guaraciaba do Norte – CE 

10 CCE-014 Feijão-moitinha Guaraciaba do Norte – CE 

11 CCE-015 Feijão-de-corda Guaraciaba do Norte – CE 

12 CCE-018 Pitiúba Morada Nova – CE 

13 CCE-019 Pingo-de-ouro Morada Nova – CE 

14 CCE-020 Epace-10 Morada Nova – CE 

15 CCE-024 Feijão-da-Bahia Parambu – CE 

16 CCE-026 Cojó Parambu – CE 

17 CCE-027 Santo Inácio Parambu – CE 

18 CCE-030 Zé Artur Paramoti – CE 

19 CCE-031 Roxim-miúdo  Paramoti – CE 

20 CCE-036 Cara-preta  São Benedito – CE 

21 CCE-037 Xique-xique São Benedito – CE 

22 CCE-038 Manteiga Umari – CE 

23 CCE-048 Engana-mulher Farias Brito – CE 

24 CCE-049 Feijão-de-corda Farias Brito – CE 

25 CCE-051 Paulistinha  Umirim – CE 

26 CCE-052 Azulão  General Sampaio – CE 

27 CCE-053 Meio-tardão General Sampaio – CE 

28 CCE-056 Ligeiro General Sampaio – CE 

Continua 
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Tabela 1 – Genótipos selecionados e suas origens. Fortaleza – CE, 2017. 

Conclusão 

N° IDENTIFICAÇÃO GENÓTIPO ORIGEM 

Variedades Tradicionais 

29 CCE-059 Olho de coruja Farias Brito – CE 

30 CCE-061 Canapu Várzea Alegre – CE 

31 CCE-062 Sempre-verde Farias Brito – CE 

32 CCE-063 Canapu-ligeiro Farias Brito – CE 

33 CCE-071 Azulão Farias Brito – CE 

34 CCE-072 Manteiga Farias Brito – CE 

35 CCE-083 Feijão-de-corda  Trairi – CE 

36 CCE-084 Vinagre  Apuiarés – CE 

37 CCE-096 Russiano Ocara – CE 

38 CCE-102 Bagem-mole Baixo Acaraú – CE  

39 CCE-106 40 dias Farias Brito – CE 

40 CCE-107 Galanjão Farias Brito – CE 

41 CCE-109 Mané-mestre Tururu – CE 

42 CCE-110 Roxão Apuiarés – CE 

43 CCE-119 Concebida Juazeiro do Norte – CE 

44 CCE-120 Cabeça-de-gato Juazeiro do Norte – CE 

45 SDA-01 Pingo de Ouro Choró – CE 

46 SDA-02 Cara de Gato   

47 SDA-03 Raul Quixeramobim – CE 

48 SDA-04 Vinagre Barrigudo de 

Caldo 
 

49 SDA-05 Cojó Choró – CE 

50 SDA-06 Boi Deitado Quixeramobim – CE 

51 SDA-07 Manteiguinha Potiretama – CE 

52 SDA-08 Pingo de Ouro Quixadá – CE 

Cultivares 

53 CE-25 Sempre verde UFC/Coleta 

54 CE-31 Pitiúba UFC/Coleta 

55 CE-612 Canapun UFC/Coleta 

56 CE-930 Pingo de ouro Limoeiro do Norte – CE 

57 CE-939 Paulistinha Morada Nova – CE 
Fonte: elaborada pelo autor. 

CCE: Coleção de Germoplasma do Ceará. 

CE: Ceará. 
SDA: Coleção da Secretaria do Desenvolvimento Agrário. 

 

Para a extração do DNA genômico, folhas jovens dos 57 genótipos foram utilizadas 

de acordo com o protocolo descrito por Doyle e Doyle (1990). A qualidade dos DNAs foi 

verificada em eletroforese em gel de agarose a 1%, onde selecionaram-se as amostras que 

apresentaram bandas bem definidas, sem arraste ou retenção nos poços. A quantificação e a 

pureza (relação das absorvâncias A260/A280) foram avaliadas utilizando o espectrofotómetro 

NanoDrop 2000 (Thermo Scientific®), sendo selecionadas para o estudo apenas as amostras 
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com valores situados no intervalo de 1,8 a 2,0, que indica ausência de contaminantes 

(THERMO SCIENTIFIC, 2010). 

 

Análises ISSR 

 

Um total de 25 iniciadores ISSR (Integrated DNA Technologies®) foram utilizados 

para avaliar o polimorfismo dos genótipos estudados. Dentre eles, 16 foram selecionados por 

produzirem bandas nítidas. 

As reações de amplificação foram realizadas com um volume final de 15 μL, 

utilizando PCR Buffer (1x), dNTPs (0,2 mM de cada), MgCl2 (2 mM), iniciador (0,8 μM), DNA 

genômico (30 ng/μL) e Taq DNA polimerase (1 U) (GoTaq Flexi DNA Polymerase, 

Promega®). O programa do termociclador THERM-1000 (Axygen®) constou de uma 

desnaturação inicial de 94 °C por 5 minutos e 40 ciclos de desnaturação, anelamento e extensão, 

além de uma extensão final de 72 ºC por 10 minutos. Cada ciclo consistiu de 94 °C por 1 minuto, 

45 ºC, 48 ºC, 50 °C ou 55 °C por 30 segundos (de acordo com os iniciadores utilizados) e 72 

°C por 1 minuto.  

Os produtos amplificados foram submetidos a eletroforese em gel de agarose a 

1,2% em tampão 0,5X TBE (45 mM Tris-borato, pH 8,0, e 1 mM EDTA) com uma corrente de 

90 volts, durante uma hora e meia. Os géis foram corados com brometo de etídeo (10 ng/mL) 

e, posteriormente, visualizados e fotografados sob luz UV em fotodocumentador Gel Logic 212 

Pro (Carestream®). 

 

Análise da divergência genética 

 

Através da análise do padrão eletroforético, as bandas foram classificadas como 

variáveis discretas, sendo atribuídos os valores 1 para sua presença e 0 para sua ausência, 

formando uma matriz binária. Com os dados da matriz, recorreu-se ao software GENES 

(CRUZ, 2013) para o cálculo da dissimilaridade genética, utilizando o complemento do índice 

de similaridade de Jaccard (1901), conforme mostra a expressão 1, a seguir:  

𝐷𝑖𝑗 =
𝑎

𝑎+𝑏+𝑐
                                                                                                                               (1) 

Em que: a é presença de bandas nos indivíduos i e j, b é a presença de bandas no 

indivíduo i e ausência no indivíduo j e c é a ausência de bandas no indivíduo i e presença no 

indivíduo j. 
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A partir da matriz de dissimilaridade, foi construído o dendrograma utilizando o 

método Unweighted Pair Group Method using Arithmetic averages (UPGMA) utilizando do 

software R versão 3.4.0 (R CORE TEAM, 2017) e o coeficiente de correlação cofenética (r) foi 

calculado para verificar o ajuste do gráfico à matriz. Para o cálculo do ponto de corte, utilizou-

se a metodologia descrita por Mojena (1977), conforme mostra a expressão 2, a seguir: 

𝑃𝑐 = 𝑚 + 𝑘 𝑆𝑑                                                                                                                          (2) 

Em que: m é a média, k é uma constante (1,25) e Sd é o desvio padrão. 

O método de Tocher modificado (sequencial) (VASCONCELOS; CRUZ; 

BHERING, 2007) também foi utilizado para agrupar os genótipos, a fim de confirmar o número 

de grupos formados e a separação dos genótipos. 

A porcentagem de polimorfismo correspondeu à relação entre o número de bandas 

polimórficas geradas por cada iniciador e o número total de bandas do estudo, e o Conteúdo de 

Informação Polimórfica (PIC) para cada iniciador foi calculado conforme a expressão 3 

(ANDERSON et al., 1993): 

𝑃𝐼𝐶𝑖 = 1 − ∑ 𝑝𝑖𝑗
2

𝑗                                                                                                                         (3) 

Em que: pij corresponde à frequência do alelo j no marcador i. 

 

Resultados e Discussão 

 

As análises moleculares proporcionaram amplificação em 16, dos 25 marcadores 

ISSR testados. Destes, 14 foram polimórficos e geraram um total de 80 bandas, que 

apresentaram 76,25% de polimorfismo (Tabela 2).  

Ao estudar genótipos de feijão-caupi provenientes do Brasil e da Nigéria a partir de 

marcadores ISSR, Dias et al. (2015) encontraram 75,81% de polimorfismo, valor elevado e 

muito próximo ao encontrado no presente estudo, enquanto Ghalmi et al. (2010), ao estudar 

variedades locais da espécie provenientes da África, encontraram 62,5%, valor também 

considerado alto. Os elevados valores de polimorfismo fornecidos por iniciadores ISSR são 

reflexo da sua abrangência no genoma, já que os microssatélites além de abundantes são bem 

distribuídos (MAHFOUZ, 2015). 

O tamanho dos fragmentos de DNA obtidos variou de 100 a 1600 pb, valores 

semelhantes aos encontrados para a espécie por Dias et al. (2015), que foram de 300 a 1400 pb, 

e para o gênero Vigna por Ajibade, Weeden e Chite (2000), que foram de 200 a 1500 pb. 

O número médio de bandas amplificadas por iniciador foi de 5,71 e os iniciadores 

que apresentaram o maior número de bandas foram o I-825 e o UBC-828, com 10 e 8 bandas, 
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respectivamente. O número de bandas polimórficas por iniciador variou entre 1 (I-808) e 9 (I-

825), e a contribuição no polimorfismo por iniciador variou de 1,25 a 10,59 para os mesmos 

iniciadores, respectivamente. 

 

Tabela 2 – Identificação e sequência dos iniciadores ISSR polimórficos utilizados nas análises, 

número de bandas amplificadas (BA), número de bandas polimórficas (BP) e porcentagem de 

polimorfismo. Fortaleza – CE, 2017. 

Iniciador Sequência (5’-3’) Número de bandas Polimorfismo 

(%) BA BP 

1 I-807 AGAGAGAGAGAGAGAGT 7 6 7,50 

2 I-808 AGAGAGAGAGAGAGAGC 4 1 1,25 

3 I-810 GAGAGAGAGAGAGAGAT 6 4 5,00 

4 I-825 ACACACACACACACACAT 10 9 11,25 

5 I-841 GAGAGAGAGAGAGAGAYC 4 4 5,00 

6 I-842 GAGAGAGAGAGAGAGAYG 4 4 5,00 

7 UBC-807 AGAGAGAGAGAGAGAGT 4 4 5,00 

8 UBC-808 AGAGAGAGAGAGAGAGC 3 3 3,75 

9 UBC-809 AGAGAGAGAGAGAGAGG 4 2 2,50 

10 UBC-811 GAGAGAGAGAGAGAGAYC 6 3 3,75 

11 UBC-825 ACACACACACACACACT 8 5 6,25 

12 UBC-828 TGTGTGTGTGTGTGTGA 8 8 10,00 

13 UBC-862 AGCAGCAGCAGCAGCAGC 6 4 5,00 

14 UBC-873 GACAGACAGACAGACA 6 4 5,00 

Total  80 61 76,25 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Y = pirimidina (C ou T). 

 

Cinco iniciadores apresentaram polimorfismo para todas as bandas geradas (I-841, 

I-842, UBC-807, UBC-808 e UBC-828), enquanto os demais também apresentaram bandas 

monomórficas. Os iniciadores I-808, UBC-809, UBC-808 e UBC-811, apresentaram os 

menores números de bandas polimórficas, que foram 1, 2, 3 para os dois últimos. No entanto, 

os dados fornecidos por esses iniciadores também geraram informação para o estudo, o que 

pode ser confirmado através da análise do PIC do iniciador (Tabela 3) e de cada banda (Figura 

1). 
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O conteúdo de informação polimórfica (PIC) para cada iniciador variou de 0,13 (I-

807) a 0,66 (UBC-808). Ao estudar a cultura, a partir de marcadores ISSR, Dias et al. (2015) 

encontraram valores semelhantes, que variaram de 0,23 a 0,66. 

 

Tabela 3 – Frequência das bandas amplificadas e Conteúdo de Informação Polimórfica (PIC) 

dos iniciadores ISSR polimórficos utilizados nas análises genéticas de Vigna unguiculata. 

Fortaleza – CE, 2017. 

Iniciador Número de bandas amplificadas e suas frequências  PIC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 I-807 0,96 0,72 0,88 0,98 0,98 0,98 1    0,13 

2 I-808 1 1 0,40 1       0,21 

3 I-810 0,84 1 0,82 0,79 1 0,05     0,33 

4 I-825 0,17 0,42 0,74 0,37 0,35 0,77 0,96 0,89 0,30 1 0,56 

5 I-841 0,60 0,77 0,96 0,95       0,30 

6 I-842 0,96 0,93 0,82 0,84       0,20 

7 UBC-807 0,93 0,77 0,84 0,95       0,23 

8 UBC-808 0,01 0,98 0,23        0,66 

9 UBC-809 0,74 0,86 1 1       0,18 

10 UBC-811 0,60 0,33 1 0,37 1 1     0,40 

11 UBC-825 0,93 0,46 0,54 1 0,7 1 1 1   0,27 

12 UBC-828 0,96 0,47 0,91 0,60 0,98 0,56 0,95 0,60   0,39 

13 UBC-842 0,98 0,47 0,56 1 1 0,98     0,25 

14 UBC-873 0,33 0,17 1 0,68 0,61      0,50 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Foram encontrados iniciadores pouco informativos (PIC < 0,25), razoavelmente 

informativos (0,5 < PIC < 0,25) e altamente informativos (0,5 < PIC) (BOTSTEIN et al., 1980). 

A partir dessa classificação, observa-se que apenas 35,71% dos iniciadores apresentaram baixo 

conteúdo de informação polimórfica, revelando a grande quantidade de informação gerada pelo 

estudo. Além disso, ao avaliar isoladamente o PIC de cada banda gerada, verifica-se que mesmo 

iniciadores classificados como pouco informativos podem apresentar bandas com elevado 

conteúdo de informação polimórfica (Figura 1), representando dados importantes para o estudo 

da diversidade genética dos acessos. 

Observa-se que os valores de frequência das bandas têm relação direta com o 

conteúdo de informação polimórfica desses marcadores, pois para marcas com altas 
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frequências, ou seja, que aparecem em grande número dos genótipos avaliados, os valores de 

PIC são reduzidos, e o inverso também ocorre. O iniciador I-807, que apresentou o menor valor 

de PIC (0,13), mostrou em todas as bandas amplificadas, frequências altas, superiores a 0,70, 

enquanto o iniciador UBC-808, com PIC de 0,66, apresentou duas bandas de baixa frequência, 

inferiores a 0,25. Assim, quando a marca aparece em menor frequência nos genótipos, seu poder 

de informação é maior, pois ela tem mais capacidade de diferenciar os indivíduos. 

 

Figura 1 – Conteúdo de informação polimórfica (PIC) de cada banda gerada pelos 

iniciadores usados no estudo. Fortaleza – CE, 2017. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 1 pode-se observar que 76,25% das marcas amplificadas geraram 

informação polimórfica útil na diferenciação dos genótipos estudados, 48,75% apresentam 

valores de PIC superiores a 0,25, e 32,5% apresentam valores superiores a 0,5. Isso mostra a 

eficiência dos iniciadores selecionados no estudo para a avaliação da diversidade genética da 

espécie. Em leguminosas herbáceas como o feijão-caupi, que apresentam tendência a uma 

maior uniformidade genética, a utilização de iniciadores que apresentam sequências AC e AG, 

como os adotados nesse estudo, é aconselhada (DOS SANTOS et al., 2013). 

A partir das distâncias genéticas, os indivíduos foram agrupados de acordo com o 

método hierárquico UPGMA, baseado no índice de similaridade de Jaccard, formando 6 grupos 

distintos (Figura 2).  A distância genética média entre os acessos foi de 0,17 e os acessos mais 

similares foram o 53 (Sempre verde) e o 54 (Pitiúba), com uma distância genética de 0,05, 

enquanto que os mais divergentes foram o 42 (Roxão) e o 49 (Cojó), com distância genética de 

0,31. Os acessos 53 e 54 foram separados apenas por 5 bandas, o que mostra a importância de 

estudos moleculares para fingerprinting e registro de genótipos.
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Figura 2 – Dendrograma representativo das distâncias genéticas dos 57 genótipos estudados, obtido pelo método da ligação média não ponderada 

(UPGMA) com base no índice de Jaccard. Fortaleza – CE, 2017. 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

CCC: 0,66 
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Observa-se também na Figura 2 que alguns acessos de mesmo nome estão presentes 

no mesmo grupo: acessos 26 e 33 (Azulão), acessos 4, 30 e 55 (Canapu), acessos 11 e 35 

(Feijão-de-corda), acessos 22 e 34 (Manteiga), acessos 5, 13, 45, 48 e 52 (Pingo de ouro), 

acessos 12 e 54 (Pitiúba), e acessos 9, 31 e 53 (Sempre Verde). Um nome de uma variedade 

local de feijão-caupi pode designar variedades distintas, bem como nomes diferentes podem 

designar a mesma variedade, assim, as caracterizações morfológicas e moleculares são 

necessárias para esclarecer sinonímias e auxiliar nas pesquisas com essas variedades 

(GBAGUIDIM et al., 2013). 

Os acessos de mesmo nome incluem variedades tradicionais e cultivares 

testemunhas, e observa-se grande similaridade entre eles. No entanto, as análises com 

marcadores moleculares permitiram detectar polimorfismo, mostrando que apresentam 

variação genética. Assim, essas variedades podem ter tido origem nas cultivares, mas devido 

ao manejo e seleção provocado pelos agricultores ao longo dos anos, somado à seleção natural 

e possíveis cruzamentos, podem ter sofrido alterações genéticas. 

Essa variação muitas vezes não é verificada em análises morfológicas, que 

poderiam sugerir acessos repetidos, mas a partir de análises a nível de DNA, é possível obter 

informações precisas e concluir que os materiais genéticos são distintos e, portanto, devem ser 

conservados em uma coleção de germoplasma. O polimorfismo verificado através das análises 

com marcadores ISSR permite identificar os genótipos e ainda revelar suas relações genéticas, 

informações úteis aos programas de melhoramento (MAHFOUZ, 2015). 

Ao avaliar a diversidade genética em variedades locais de feijão-caupi da Argélia a 

partir de marcadores ISSR, Ghalmi et al., (2010) encontraram distâncias genéticas variando 

aproximadamente de 0,02 a 0,32. Ali et al. (2015), ao estudarem 252 acessos da espécie 

coletados no Sudão através de marcadores codominantes, que apresentam grande quantidade 

de informação, observaram variação nas distâncias genéticas de 0,03 a 0,30. Ambos os 

resultados estão muito próximos dos encontrados no presente estudo e isso mostra a possível 

relação existente entre esses genótipos, que podem ter origens comuns. Isso porque acredita-se 

que as variedades cultivadas no Brasil tenham sido trazidas da África, local que segundo Tan 

et al. (2012) é a provável origem da espécie.  

Panella e Gepts (1992), ao encontrarem baixos valores de polimorfismo e distâncias 

genéticas na espécie, sugerem um estreitamento de sua base genética provocado pelo processo 

de domesticação, apesar da variação significativa encontrada em caracteres morfológicos, como 

cor das sementes e tipo de vagem. Asare et al. (2010) corroboram com essa afirmação e citam 
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ainda que essa condição é mantida devido ao mecanismo de autopolinização inerente da 

espécie. 

Na Tabela 4 observa-se o agrupamento realizado segundo o método de Tocher 

sequencial, um método de otimização que garante a manutenção de menores distâncias dentro 

do grupo que entre grupos e propicia o agrupamento dos genótipos com maior proximidade 

(VASCONCELOS; CRUZ; BHERING, 2007). Também é apresentada na tabela, a divisão dos 

genótipos em grupos pelo método UPGMA. 

 

Tabela 4 – Grupos formados pelos métodos de Tocher modificado e UPGMA com base na 

similaridade genética dos genótipos. Fortaleza – CE, 2017. 

Grupos Método 

Tocher modificado UPGMA 

I 3, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 19, 25, 27, 37, 

39, 45, 46, 47, 48, 50 51, 53, 55, 56 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 20, 21, 22, 19, 23, 25, 26, 

27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

II 1, 2, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 

26, 31, 32, 35, 36, 40  

7 

III 41, 44, 52, 57 16 

IV 4, 7, 14, 16, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 43, 

49, 54 

29, 49 

V 24 24 

VI 42 42 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

O método de otimização de Tocher e o método hierárquico UPGMA foram 

selecionados por formarem grupos concordantes e coerentes, a fim de confirmar a seleção de 

possíveis genitores (CARGNELUTTI FILHO et al., 2008). Através dos dois métodos de 

agrupamento, houve a formação de 7 grupos distintos, e verifica-se ainda uma coincidência de 

42,10% na distribuição dos genótipos. 

Dessa forma, os genótipos separados em grupos distintos através das duas 

metodologias, podem ser selecionados como genitores para programas de melhoramento. 

Aliando os dados de agrupamento às maiores distâncias genéticas, os pares mais indicados para 
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seleção de genitores são os formados pela variedade 42 (Roxão) com as variedades 49 (Cojó), 

16 (Cojó), 11 (Feijão-de-corda), 33 (Azulão) e 2 (Maranhão).  

A utilização de genitores divergentes, além de maximizar as chances de ocorrência 

de segregantes superiores, amplia a base genética (DOS SANTOS et al., 2015). Assim, a análise 

de agrupamento é de grande importância para os programas de melhoramento, por auxiliar na 

identificação desses genótipos (CARGNELUTTI FILHO et al., 2008). Além da avaliação 

molecular, avaliações agronômicas são essenciais para a escolha dos melhores genitores e esses 

dados quando associados contribuem grandemente para o sucesso dos programas de 

melhoramento.  

 

Conclusões 

 

A distância genética encontrada entre as variedades estudadas variou de 0,0526 a 

0,31, valores considerados baixos e que sugerem uma estreita base genética da espécie.  

A associação entre os métodos de agrupamento e as distâncias genéticas permitiu a 

seleção dos cruzamentos mais promissores, que envolvem a variedade 42 (Roxão) com as 

variedades 49 (Cojó), 16 (Cojó), 11 (Feijão-de-corda), 33 (Azulão) e 2 (Maranhão). 

Através dos marcadores, verificou-se a inexistência de variedades idênticas 

geneticamente entre as avaliadas, permitindo uma tomada de decisão segura quanto à sua 

introdução como acessos em bancos de germoplasma. 
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4 POTENCIAL AGRONÔMICO E VARIABILIDADE GENÉTICA DE VARIEDADES 

TRADICIONAIS DE FEIJÃO-CAUPI DO ESTADO DO CEARÁ 

 

RESUMO 

 

Tendo em vista a ampla utilização de variedades tradicionais de feijão-caupi no estado do Ceará 

e seu grande potencial adaptativo às condições ambientais onde são cultivadas, objetivou-se 

com esse trabalho avaliar o potencial agronômico de variedades tradicionais de feijão-caupi 

para dois ambientes de cultivo; verificar a existência de interações entre genótipos e ambientes 

e realizar a caracterização morfológica e molecular dessas variedades. Para isso, foram 

realizados ensaios em DBC nos municípios de Fortaleza e Madalena, onde foram avaliados 16 

descritores, sendo 7 quantitativos e 9 qualitativos. Foi realizada a análise de variância individual 

e conjunta para os descritores quantitativos analisados. A dissimilaridade genética foi estimada 

através do complemento do coeficiente de Jaccard através de marcadores moleculares ISSR e 

dos descritores qualitativos. A partir das matrizes de distância genética gerada pelos dados 

moleculares, morfológicos e conjunto (descritores morfológicos e moleculares), foi possível 

realizar o agrupamento dos indivíduos pelo método UPGMA. Algumas variedades tradicionais 

apresentaram produtividade de grãos superior à apresentada pelas cultivares comerciais 

utilizadas como testemunhas, o que indica um alto potencial genético e uma grande adaptação 

ambiental. A análise da interação genótipo X ambiente foi significativa para seis caracteres 

quantitativos avaliados (DAF, CIC, CVAG, NGVAG, M100G e PROD), e complexa para todos 

os caracteres, indicando a necessidade de desenvolvimento de cultivares para cada ambiente. E 

as variedades tradicionais de feijão-caupi avaliadas apresentam ampla variabilidade genética 

para os caracteres morfológicos avaliados, mas baixa variabilidade avaliada com base nos 

marcadores ISSR selecionados. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata. Diversidade genética. Marcadores moleculares. 

Caracterização morfológica. Interação genótipo X ambiente. 

 

ABSTRACT 

 

Considering the wide use of traditional varieties of cowpea in the state of Ceará and its great 

potential adaptive to the environmental conditions where they are cultivated, this work was 
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carried out to evaluate the agronomic potential of traditional varieties of cowpea for two 

cultivation environments, to verify the existence of interactions between genotypes and 

environments and to perform the morphological and molecular characterization of these 

varieties. For this, we performed tests in DBC in the municipalities of Fortaleza and Madalena, 

where 16 descriptors were evaluated, being 7 quantitative and 9 qualitative. The analysis of 

individual and joint variance was performed for the quantitative descriptors analyzed. Genetic 

dissimilarity was estimated by complementing the Jaccard coefficient through ISSR molecular 

markers and qualitative descriptors. From the genetic distance matrices generated by the 

molecular, morphological and joint data (morphological and molecular descriptors), it was 

possible to group the individuals using the UPGMA method. Some traditional varieties 

presented grain yield superior to that presented by the commercial cultivars used as controls, 

indicating a high genetic potential and a great environmental adaptation. Interaction genotype 

X environment was significant for six quantitative traits evaluated (DAF, CIC, CVAG, 

NGVAG, M100G and PROD), and complex for all traits, indicating the need for development 

of cultivars for each environment. And the traditional varieties of cowpea evaluated have broad 

genetic variability for the morphological characters evaluated, but low variability evaluated 

based on selected ISSR markers. 

 

Keywords: Vigna unguiculata. Genetic Diversity. Molecular markers. Morphological 

characterization. Interaction genotype X environment. 

 

Introdução 

 

O feijão caupi-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma cultura estratégica para 

muitas regiões tropicais e subtropicais do planeta (TORRES et al., 2015a), constituindo uma 

importante fonte alimentar para populações da América Latina, Ásia e África, principalmente 

(CHEN et al., 2017; TAN et al., 2012). A espécie é uma leguminosa, com alto teor de proteínas 

nos grãos, e costuma ser cultivada em regiões semiáridas, como o Nordeste brasileiro 

(ANATALA et al., 2014) devido ao seu bom desenvolvimento em ambientes secos 

(RUSINAMHODZI et al., 2012). 

O estado do Ceará é o maior produtor de feijão-caupi da região Nordeste do Brasil, 

com uma safra que superou as 66 mil toneladas em 2015 (EMBRAPA, 2015). No entanto, os 

rendimentos da cultura no estado são baixos devido a alguns fatores, como o baixo potencial 
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produtivo das variedades utilizadas (DIAS; BERTINI; FREIRE FILHO, 2016). Assim, 

programas de melhoramento que visem o desenvolvimento de cultivares adaptados ao estado 

são essenciais para mudar essa realidade. 

Pesquisas citam o feijão-caupi como uma cultura importante para enfrentar as 

possíveis mudanças climáticas, como o aumento da temperatura e a redução da disponibilidade 

de água (CARVALHO et al., 2017a). Nesse sentido, variedades tradicionais da espécie que 

preservam alta variabilidade genética quanto a caracteres de tolerância ou resistência a fatores 

bióticos e abióticos, podem auxiliar os programas de melhoramento no desenvolvimento de 

cultivares mais produtivos (CARVALHO et al., 2017b). 

Variedades tradicionais são genótipos que não passaram por melhoramento 

convencional, sendo mantidos e conservados por agricultores (FONSECA et al., 2015). 

Considerando o predomínio da agricultura familiar no estado e a ampla utilização de variedades 

tradicionais, é possível encontrar entre essas, variedades adaptadas aos principais ambientes de 

cultivo do estado, que possam ser selecionadas como promissoras para programas de 

melhoramento. 

Para a utilização correta dos recursos genéticos, uma avaliação precisa de sua 

variabilidade genética é essencial (TAN et al., 2012), bem como sua caracterização, 

principalmente em etapas iniciais dos programas de melhoramento, buscando a seleção de 

genótipos mais adaptados a diferentes sistemas de produção (DIAS; BERTINI; FREIRE 

FILHO, 2016). 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial agronômico de 

variedades tradicionais de feijão-caupi do estado do Ceará, coletadas junto a agricultores 

familiares, para dois ambientes de cultivo no estado, verificar a existência de interações entre 

genótipos e ambientes, bem como realizar a caracterização morfológica e molecular dessas 

variedades. 

 

Material e Métodos 

 

Dois ensaios independentes foram realizados em períodos distintos para a 

caracterização morfoagronômica de oito variedades tradicionais, utilizando duas cultivares 

testemunhas (Tabela 5). O primeiro experimento foi conduzido entre abril e agosto de 2016 no 

município de Fortaleza – CE (3º44’25,8”S; 38º34’37,1”W; 6 m), e o segundo experimento entre 

fevereiro e junho de 2017 em Madalena – CE (4º47’43,1”S; 39º39’24,3”W; 357 m).  
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Ambos os ensaios foram realizados em sequeiro, e durante suas conduções houve 

pluviosidade de 740,5 mm em Fortaleza e 399,8 mm em Madalena (FUNCEME, 2017). No 

preparo de solo das áreas foi realizada aração e gradagem. A adubação foi feita de acordo com 

a análise de solo e a recomendação para a cultura (CRAVO; VIÉGAS; BRASIL, 2007). Na 

adubação de plantio foram utilizados cloreto de potássio (33,33 kg/ha em Madalena e 66,66 

kg/ha em Fortaleza) e superfosfato simples (333,33 kg/ha em Madalena). Após quinze dias da 

semeadura realizou-se a adubação nitrogenada por cobertura com ureia (43,48 kg/ha nos dois 

ambientes). 

 

Tabela 5 – Identificação das variedades e cultivares de feijão-caupi utilizadas nos ensaios 

realizados em Fortaleza e em Madalena. Fortaleza – CE, 2017. 

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO GENÓTIPO 

Cultivares Testemunhas  

1 TES-01 BRS-Guariba 

2 TES-02 Setentão 

Variedades tradicionais  

3 SDA-01 Pingo de Ouro – Quixadá 

4 SDA-02 Cara de Gato 

5 SDA-03 Raul 

6 SDA-04 Vinagre Barrigudo de Caldo 

7 SDA-05 Cojó 

8 SDA-06 Boi Deitado 

9 SDA-07 Manteiguinha 

10 SDA-08 Pingo de Ouro – Choró 
Fonte: elaborada pelo autor. 

TES: Cultivares testemunhas. 
SDA: Coleção da Secretaria do Desenvolvimento Agrário. 

 

Os dois experimentos foram realizados em delineamento de blocos casualizados 

(DBC) com quatro repetições. Cada parcela experimental correspondeu a seis linhas de plantas 

de 1 m de comprimento espaçadas a 0,20 m entre plantas e 0,80 m entre linhas, tendo como 

área útil as quatro linhas centrais (20 plantas). O espaçamento entre blocos foi de 2 m.  

Durante o plantio, distribuiu-se três sementes por cova e 15 dias após a semeadura 

procedeu-se ao desbaste, mantendo-se uma planta por cova. Como tratos culturais realizou-se 

o controle de insetos (lagartas, pulgões e percevejos) em diferentes fases dos cultivos, através 

de inseticidas a base de cipermetrina e deltametrina.  

 

Caracterização morfoagronômica dos genótipos 

 

Foram avaliados 16 descritores nos genótipos selecionados, sendo 7 quantitativos e 

9 qualitativos. Os caracteres qualitativos corresponderam a: cor da flor (CF), porte (P), forma 
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do folíolo central (FFC), presença de antocianina em diferentes partes da planta (folíolo, 

pecíolo, base do pecíolo, pedúnculo, base do pedúnculo, vagem, cálice, ramos e caule), posição 

da vagem (PV), cor da vagem (CV), forma da vagem (FV), cor do grão (CG) e forma do grão 

(FG). Os caracteres quantitativos corresponderam a: dias até a floração (DAF), equivalente a  

50% das plantas floradas, ciclo (CIC), comprimento de vagens (CVAG), que correspondeu ao 

comprimento médio de dez vagens selecionadas ao acaso, número de vagens por planta (NVP), 

número de grãos por vagem (NGVAG), que correspondeu ao número médio de grãos das 

vagens selecionadas, massa de cem grãos (M100G) e produtividade (PROD), sendo o último 

obtido pela conversão do valor produzido na área experimental definida para kg/ha. 

Verificaram-se as pressuposições de normalidade dos dados e realizaram-se as 

análises de variância individual e conjunta para os caracteres quantitativos. Para a análise de 

variância individual utilizou-se o modelo Yij = m + gi + bj + εij, em que: m é a média geral; gi 

é o efeito do i‑ésimo genótipo; bj é o efeito do j‑ésimo bloco e εij é o erro experimental. Para a 

análise de variância conjunta utilizou-se o modelo Yij = m + bk + gi + aj + gaij + εijk, em que: 

m é a média geral; bk é o efeito do k-ésimo bloco; gi é o efeito do i‑ésimo genótipo; aj é o efeito 

do j‑ésimo ambiente; gaij é o efeito da interação do i‑ésimo genótipo com o j‑ésimo ambiente 

e εijk é o erro experimental. As médias foram comparadas pelo Teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade e todas as análises foram realizadas utilizando o software GENES (CRUZ, 2013). 

Os resultados das avaliações dos caracteres qualitativos foram divididos em classes 

e as distâncias genéticas entre os indivíduos foram estimadas a partir do complemento da 

expressão 1 a seguir: 

𝐷𝑖𝑗 =
𝐶𝑃

𝐶𝑃+𝐷
                                                                                                                                  (1) 

Onde CP é a concordância de valores e D é a discordância. 

 

Caracterização molecular dos genótipos 

 

Para as avaliações moleculares, folhas jovens dos genótipos foram utilizadas na 

extração do DNA genômico através do protocolo descrito por Doyle e Doyle (1990). Os DNAs 

extraídos foram quantificados em espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific®), 

diluídos para a concentração de 10 ng/μL e conservados a -20 ºC. 

Nas análises ISSR foram utilizados 25 iniciadores (Integrated DNA 

Technologies®). Nas reações de amplificação foram utilizados: tampão (1X), dNTPs (0,2 mM), 

MgCl2 (2 mM), iniciador (0,8 μM), DNA genômico (30 ng/μL) e Taq DNA polimerase (1 
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unidade) (GoTaq Flexi DNA Polymerase, Promega®). O programa do termociclador THERM-

1000 (Axygen®) constou de uma desnaturação inicial de 94 °C por 5 minutos e 40 ciclos de 

desnaturação, anelamento e extensão. Cada ciclo consistiu de 94 °C por 1 minuto, 45, 48, 50 

ou 55 °C (de acordo com o iniciador utilizado) por 30 segundos e 72 °C por 1 minuto. Houve 

ainda uma extensão final de 72 ºC por 10 minutos. As variações de temperatura na fase de 

anelamento ocorreram de acordo com a melhor amplificação para cada um dos iniciadores.  

Os produtos da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,2%, 

preparado com tampão TBE com concentração final 0,5X. As eletroforeses foram realizadas a 

90 Volts em cuba horizontal com tempo médio de corrida de 1 hora e meia. Os géis foram 

corados com brometo de etídio (10 mg/mL) e suas imagens capturadas em fotodocumentador 

Gel Logic 212 Pro (Carestream®). 

As fotos dos géis das eletroforeses foram analisadas de forma a gerar uma matriz 

binária onde foram atribuídos os valores 0 e 1 para ausência e presença de bandas, 

respectivamente. Os dados das planilhas foram utilizados no software GENES (CRUZ, 2013) 

para a realização das análises estatísticas. 

Foi calculada a dissimilaridade genética, utilizando o complemento do índice de 

similaridade de Jaccard (1901), conforme mostra a expressão 2, a seguir:  

𝐷𝑖𝑗 =
𝑎

𝑎+𝑏+𝑐
                                                                                                                                 (2) 

Em que: a corresponde à presença de bandas nos indivíduos i e j, b é a presença de 

bandas no indivíduo i e ausência no indivíduo j e c é a ausência de bandas no indivíduo i e 

presença no indivíduo j. 

 

Análise da diversidade genética 

 

A partir das matrizes de dissimilaridade, construídas a partir das distâncias 

genéticas estimadas para as análises com marcadores moleculares, descritores morfológicos 

(caracteres qualitativos) e conjunta (descritores morfológicos e moleculares), foram criados os 

dendrogramas utilizando o método UPGMA. Essas análises foram realizadas utilizando o 

software R versão 3.4.0 (R CORE TEAM, 2017). O coeficiente de correlação cofenética (r) foi 

calculado para verificar o ajuste de cada gráfico à sua matriz. Para o cálculo dos pontos de corte, 

utilizou-se a metodologia descrita por Mojena (1977), conforme mostra a expressão 3, a seguir: 

𝑃𝑐 = 𝑚 + 𝑘 𝑆𝑑                                                                                                                           (3) 

Em que: m é a média, k é uma constante (1,25) e Sd é o desvio padrão. 
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Resultados e Discussão 

 

Observou-se diferença significativa (P<0,01) entre os genótipos para todos os 

caracteres quantitativos avaliados no ensaio realizado em Fortaleza. No ensaio de Madalena, 

houve diferença significativa (P<0,01) para seis dos sete caracteres avaliados, não sendo 

considerado significativo apenas o ciclo da cultura (CIC), que apresentou média geral de 78,87 

dias (Tabela 6). Os seis caracteres que apresentaram diferença significativa para os dois 

ambientes (DAF, CVAG, NVP, NGVAG, M100G e PROD) evidenciam a possibilidade de 

selecionar as melhores variedades devido à variabilidade genética existente (TORRES et al., 

2015b). Resultados similares foram obtidos em outras pesquisas com a espécie (LOCATELLI 

et al., 2014; SANTOS et al., 2014a; SOUSA et al., 2015). A quantificação da variabilidade 

genética constitui um fator determinante para um programa de melhoramento, por revelar a 

estrutura genética dos genótipos e possibilitar a identificação de estratégias de seleção das 

melhores variedades para os caracteres avaliados (SANTOS et al., 2014b). 

Os valores dos coeficientes de variação foram semelhantes para as variáveis 

analisadas nos dois ambientes, sugerindo avaliações e precisão semelhantes nos experimentos. 

O CV variou de 4,52 a 25,61 em Fortaleza e de 3,12 a 22,44 em Madalena. Os valores mais 

elevados ainda são considerados médios, demonstrando boa precisão experimental, e foram 

encontrados para dados diretamente relacionados à produção (NVP e PROD). Resultados 

similares foram encontrados ao avaliar o rendimento da espécie, o que é esperado devido ao 

caráter ser muito influenciado pelas condições ambientais locais (ALMEIDA et al., 2012; 

TORRES et al., 2015a). 

As razões CVg/CVe para todas as variáveis foram superiores a 1 no ensaio de 

Fortaleza, revelando o potencial de seleção desses caracteres no ensaio. Em Madalena, apenas 

as variáveis DAF, COMPVAG e M100G apresentaram valores superiores à unidade, o que 

define essas características como importantes ferramentas a serem utilizadas na seleção das 

melhores variedades, por sofrerem menos influência ambiental. Os caracteres que apresentaram 

valores inferiores a 1 (CIC, NVP, NGVAG e PROD) são os que mais sofreram influência 

ambiental (SANTOS et al., 2014b). Esse resultado é esperado devido à herança quantitativa 

poligênica dessas variáveis (BARROSO NETO et al., 2017), que possibilita maiores interações. 

Os maiores valores de CVg encontrados nos dois ambientes avaliados foram associados às 

variáveis NVP e PROD, mostrando a grande variabilidade existente para essas características. 
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Ao observar as médias das variáveis analisadas nos dois ensaios (Tabela 7), 

verifica-se que elas foram melhores para todas as variáveis em Madalena, apresentando menor 

valor para dias até o florescimento (DAF) e ciclo (CIC), e maior valor para comprimento de 

vagens (CVAG), número de vagens por planta (NVP), número de grãos por vagem (NGVAG), 

massa de cem grãos (M100G) e produtividade (PROD). Isso colabora com a hipótese de grande 

adaptação das variedades tradicionais ao seu ambiente de cultivo, já que a maioria delas foi 

coletada em municípios da mesma macrorregião do Sertão Central Cearense. 

Para o ensaio de Fortaleza, as variedades 8 (Boi deitado), 10 (Pingo de ouro - 

Choró), 4 (Cara de gato) e a cultivar 1 (BRS Guariba) foram as que apresentaram maior 

destaque, diferindo estatisticamente das demais para a variável produtividade (PROD) (Tabela 

7). No caso da variedade 8, esse destaque na produtividade pode ser influenciado por outros 

caracteres avaliados, como o comprimento de suas vagens (CVAG) (24,2 cm), que diferiu 

estatisticamente das demais e contribuiu para um elevado número de grãos por vagem. 

No ensaio de Madalena, as variedades que apresentaram maior destaque em 

produtividade foram a 6 (Vinagre Barrigudo de Caldo) e a 3 (Pingo de Ouro - Quixadá), que 

também se destacaram quanto ao número de vagens por planta (NVP) e ao número de grãos por 

vagem (NGVAG). Observa-se que nos dois ensaios as médias de produtividade das variedades 

tradicionais avaliadas foram superiores às médias para o estado do Ceará (315 kg/ha) e para o 

Brasil (335,45 kg/ha) (EMBRAPA, 2015), o que reflete o potencial dessas variedades quando 

cultivadas sob adequadas condições de adubação e tratos culturais, que fogem da realidade dos 

agricultores familiares e provavelmente contribuem para as baixas produtividades do estado. 

As médias obtidas para os caracteres comprimento de vagem (CVAG) e número de 

grãos por vagem (NGVAG) se assemelharam às obtidas por Torres et al. (2015b), mas os 

valores de produtividade de grãos (PROD) apresentaram maior variação, sendo superiores aos 

encontrados no presente estudo. Quando comparados aos resultados encontrados por Rodrigues 

et al. (2016), os valores para produtividade se manifestam de forma diferente, sendo superiores 

na avaliação em localidade de clima distinto, com elevada precipitação pluviométrica em 

comparação ao presente estudo, o que mostra o grande potencial da espécie para o cultivo em 

diferentes ambientes e climas. O feijão-caupi é considerado uma cultura versátil, podendo ser 

utilizado com variadas finalidades em diferentes sistemas de produção (SOUSA et al., 2015). 
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Tabela 6 – Resumo das análises de variâncias individuais e estimativas de parâmetros genéticos para os caracteres dias até a floração (DAF), ciclo 

(CIC), comprimento de vagens (CVAG), número de vagens por planta (NVP), número de grãos por vagem (NGVAG), massa de cem grãos 

(M100G) e produtividade (PROD). Fortaleza – CE, 2017. 

Fonte de variação GL DAF (dias) CIC (dias) CVAG (cm) NVP NGVAG M100G (g) PROD (kg/ha) 

Ensaio em Fortaleza 

Blocos 3 7,73 310,47 3,90 20,87 0,61 0,94 302922,01 

Genótipos 9 90,18** 688,00** 22,27** 54,38** 6,93** 13,60** 737254,26** 

Resíduo 27 16,55 133,65 1,09 8,68 0,42 0,83 65844,04 

CV (%)  8,76 11,74 5,28 25,61 5,55 4,52 20,47 

CVg (%)  9,24 11,95 11,60 29,38 10,91 8,89 32,69 

CVg/CV  1,05 1,01 2,19 1,15 1,96 1,96 1,59 

Média geral  46,4 98,5 19,82 11,50 11,68 20,10 1253,18 

Ensaio em Madalena 

Blocos 3 3,96 3,29 0,56 133,30 0,77 0,43 4390859,46 

Genótipos 9 34,58** 101,07ns 13,63** 32,22** 6,57** 19,99** 1002055,70** 

Resíduo 27 1,96 57,74 0,97 9,33 1,49 1,47 230515,26 

CV (%)  3,12 9,63 4,80 22,44 7,96 5,57 21,34 

CVg (%)  6,38 4,17 8,66 17,58 7,35 9,87 19,52 

CVg/CV  2,04 0,43 1,80 0,78 0,92 1,77 0,91 

Média geral  44,72 78,87 20,51 13,60 15,32 21,78 2249,56 

Fonte: elaborada pelo autor. 
nsNão significativo pelo Teste F.  

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F. 
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Tabela 7 – Estimativas de médias por ambiente para os caracteres: dias até a floração (DAF), 

ciclo (CIC), comprimento de vagens (CVAG), número de vagens por planta (NVP), número de 

grãos por vagem (NGVAG), massa de cem grãos (M100G) e produtividade (PROD). Fortaleza 

– CE, 2017. 

Genótipos DAF 

(dias) 

CIC 

(dias) 

CVAG 

(cm) 

NVP NGVAG M100G 

(g) 

PROD 

(kg/ha) 

Ensaio em Fortaleza 

1 - BRS Guariba 41,50c 81,00b 18,13d 8,62b 9,19c 18,85d 1613,62a 

2 - Setentão 41,25c 88,75b 16,82d 15,38a 11,51b 17,91d 731,72c 

3 - Pingo de Ouro 

(Quixadá) 

42,50c 89,00b 20,81b 9,83b 13,18a 19,22c 1283,94b 

4 - Cara de Gato 46,25b 108,00a 19,73c 13,42a 13,06a 17,98d 1557,86a 

5 - Raul 51,75a 104,75a 18,26d 9,64b 11,46b 21,18b 827,61c 

6 - Vinagre 

Barrigudo de 

Caldo 

53,00a 123,75a 17,48d 7,96b 11,27b 23,30a 919,86c 

7 - Cojó 52,50a 100,00a 18,87c 10,22b 11,11b 22,81a 1160,96b 

8 - Boi Deitado 46,50b 108,50a 24,20a 17,27a 13,52a 20,15c 1843,36a 

9 - Manteiguinha 41,25c 85,00b 22,03b 6,77b 10,59b 19,65c 791,26c 

10 - Pingo de 

Ouro (Choró) 

47,50b 96,25b 21,91b 15,89a 11,96b 19,91c 1801,63a 

Média geral 46,40 98,50 19,82 11,50 11,68 20,10 1253,18 

Ensaio em Madalena 

1 - BRS Guariba 40,75c 70,75a 19,05c 18,42a 12,87b 20,62c 2107,79b 

2 - Setentão 41,75c 76,5a 17,98c 14,11a 14,52b 20,47c 1802,03b 

3 - Pingo de Ouro 

(Quixadá) 

42,50c 83,25a 21,66b 15,47a 16,85a 19,75c 2937,18a 

4 - Cara de Gato 45,25b 80,25a 21,07b 12,18b 16,42a 18,84c 2110,58b 

5 - Raul 45,75b 83,00a 19,23c 13,59a 16,00a 22,75b 2191,50b 

6 - Vinagre 

Barrigudo de 

Caldo 

49,25a 83,25a 19,63c 15,72a 15,92a 25,24a 3286,66a 

7 - Cojó 47,50a 77,25a 19,03c 10,95b 14,47b 21,97b 1667,56b 

8 - Boi Deitado 47,50a 86,00a 24,12a 8,94b 16,10a 25,72a 1999,10b 

9 - Manteiguinha 41,50c 73,50a 21,55b 15,58a 13,97b 21,12b 2364,10b 

10 - Pingo de 

Ouro (Choró) 

45,50b 74,75a 21,85b 11,10b 16,12a 21,36b 2029,16b 

Média geral 44,72 78,87 20,51 13,60 15,32 21,78 2249,56 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Na análise conjunta, apesar dos valores serem significativos para os caracteres 

DAF, CIC, CVAG, NGVAG, M100G e PROD dos genótipos, a tomada de decisão não pode 
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ser abrangente para as duas áreas, devido à interação significativa entre genótipos e ambientes 

para o ciclo (CIC), número de vagens por planta (NVP), massa de 100 grãos (M100G) e 

produtividade (PROD) (Tabela 8).  

Houve interação significativa entre genótipo e ambiente para a maioria dos 

caracteres avaliados e um fator responsável por esse resultado deve ser a diferença climática 

dos ambientes. Segundo a classificação de Köppen, o clima de Fortaleza é do tipo tropical 

chuvoso Aw’ e o de Madalena é tipo semiárido quente BSh’w’, o que gera grandes variações 

quanto à pluviosidade, temperatura, umidade e outros elementos. Os dois ambientes 

representam os climas predominantes no estado do Ceará (OLIVEIRA; ARRAES; VIANA, 

2013). 

Para as variáveis que não apresentaram interação significativa entre genótipos e 

ambientes, que foram DAF, CVAG e NGVAG, uma seleção abrangente pode ser realizada, a 

partir da avaliação das médias para os dois ambientes. Esses caracteres são os mais confiáveis 

para a diferenciação das variedades, devido à estabilidade apresentada nos ambientes (TORRES 

et al., 2015a). 

Para a variável dias até a floração (DAF), devem ser selecionadas as variedades que 

apresentaram menores valores. Isso porque o número de dias transcorridos da emergência ao 

florescimento tem relação com a precocidade de produção (SILVA; RAMALHO; ABREU, 

2007), característica importante especialmente para regiões semiáridas (EHLERS; HALL, 

1997). Dessa forma, as cultivares 1 (BRS Guariba) e 2 (Setentão), e as variedades tradicionais 

3 (Pingo de Ouro - Quixadá) e 9 (Manteiguinha) devem ser selecionadas para esse caractere.  

Para o comprimento de vagens (CVAG), as variedades selecionadas devem 

apresentar o padrão comercial de 20 cm (DE OLIVEIRA et al., 2015). Nesse caso, as variedades 

3 (Pingo de Ouro - Quixadá), 8 (Boi Deitado), 9 (Manteiguinha) e 10 (Pingo de Ouro - Choró) 

podem ser selecionadas para os dois ambientes. Para o número de grãos por vagem (NGV), as 

variedades 3 (Pingo de Ouro - Quixadá), 4 (Cara de Gato) e 8 (Boi Deitado) são as mais 

indicadas para seleção mútua. 

Com relação aos caracteres qualitativos avaliados, os genótipos apresentaram 

diferentes padrões, gerando um total de três classes para cor da flor (CF), sete para cor do grão 

(CG), três para forma do grão (FG), três para forma do folíolo central (FFC), três para cor da 

vagem (CV), dois para forma da vagem (FV), dois para posição da vagem (PV), três para porte 

da planta (PP) e dois para pigmentação (PIG) de diferentes partes da planta (Tabela 9). Assim, 

a característica com maior variação foi a cor do grão e a de menor variação a forma da vagem. 
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Tabela 8 – Resumo da análise de variância conjunta obtida a partir da avaliação em dois ambientes para os caracteres: dias até a floração (DAF), 

ciclo (CIC), comprimento de vagens (CVAG), número de vagens por planta (NVP), número de grãos por vagem (NGVAG), massa de cem grãos 

(M100G) e produtividade (PROD). 

Fonte de variação GL DAF (dias) CIC (dias) CVAG (cm) NVP NGVAG M100G (g) PROD (kg/ha) 

Blocos 3 0,64 136,81 1,37 98,79 0,36 0,69 2570339,67 

Genótipos (G) 9 112,78** 583,03** 34,63** 12,58ns 12,58** 28,16** 559652,76* 

Ambientes (A) 1 56,11ns 7702,81** 9,58** 88,31** 260,53** 57,03** 19855433,03** 

G x A 33 11,97ns 206,03* 1,27ns 74,02** 0,82ns 5,43** 1179657,20** 

Resíduo 57 16,14 99,97 1,14 11,44 0,97 1,12 252140,82 

Fonte: elaborada pelo autor. 
nsNão significativo pelo Teste F.  

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo Teste F.  

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F. 
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Tabela 9 – Descritores qualitativos observados nas variedades e cultivares de feijão-caupi avaliadas. Fortaleza – CE, 2017.  

Descritores 

qualitativos 
Genótipos 

 
1 - BRS-

Guariba 

2 - 

Setentão 

3 - Pingo de 

Ouro 

(Quixadá) 

4 - Cara 

de Gato 

5 - 

Raul 

6 - Vinagre 

Barrigudo de 

Caldo 

7 - 

Cojó 

8 - Boi 

Deitado 

9 - 

Manteiguinha 

10 - Pingo 

de Ouro 

(Choró) 

Cor da flor 

(CF) 
Br Vi Vi Vic Vi Vi Vi Vic Br Vi 

Cor do grão 

(CG) 
Br Ev Ma 

Brpr, 

Brhapr, 

Pr, Br 

Ma Vn Ma Brma Brhama Ma 

Forma do grão 

(FG) 
Ov Rb Rb Rb Rb Rb Rb Ov Re Ov 

Forma do 

folíolo central 

(FFC) 

Sl So Sl Sl O O O So Sl Sl 

Cor da vagem 

(CV) 
Rj Am Rj Rs Rs Rs Rj Rs Rj Rj 

Forma da 

vagem (FV) 
Rc Rc Cc Cc Cc Rc Cc Rc Cc Rc 

Posição da 

vagem (PV) 
Af Df Af Df Df Df Df Af Af Af 

Porte da planta 

(PP) 
Ser Ser Spr Pr Pr Pr Pr Pr Ser Ser 

Continua 
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Tabela 9 – Descritores qualitativos observados nas variedades e cultivares de feijão-caupi avaliadas. Fortaleza – CE, 2017.  

Conclusão 

Descritores 

qualitativos 
Genótipos 

 
1 - BRS-

Guariba 

2 - 

Setentão 

3 - Pingo de 

Ouro 

(Quixadá) 

4 - 

Cara 

de 

Gato 

5 - 

Raul 

6 - Vinagre 

Barrigudo de 

Caldo 

7 - 

Cojó 

8 - Boi 

Deitado 

9 - 

Manteiguinha 

10 - Pingo 

de Ouro 

(Choró) 

P
ig

m
en

ta
çã

o
 

Folíolo P A P P A A P P P P 

Pecíolo P A A P A A A A P A 

Base do 

Pecíolo 
P P P P A P A A P P 

Pedúnculo P P P P A A P A P P 

Base do 

Pedúnculo 
P P P P A P P A P P 

Vagem P A P P A A A A P P 

Cálice P A P A A A A A P P 

Ramos P P P A P P A P P P 

Caule P P P P A P A A P P 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Legenda: (CF) Br – branca, Vi – violeta e Vic – violeta clara; (CG) Br – branca, Ev – esverdeada, Ma – marrom, Brpr – branca e preta, Brhapr – branca com halo preto, Pr – 

preta, Vn – vinagre, Brma – branca marrom e Brhama – branca com halo marrom; (FG) Ov – ovóide, Rb – romboide e Re – reniforme; (FFC) O – ovalada, So – semiovalada e 

Sl – semilanceolada; (CV) Am – amarela, Rs – rosada e Rj – rajada; (FV) Rc – reta cilíndrica e Cc – curva cilíndrica; (PV) Af – acima da folhagem e Df – diferentes níveis da 

folhagem; (PP) Ser – semiereto, Spr – semiprostrado e Pr – prostrado; (PIG) A – ausente e P – presente. 
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Os genótipos apresentaram três classes comerciais para feijão-caupi, pertencendo à 

classe branca a cultivar 1 (BRS-Guariba) e a variedade 9 (Manteiguinha); à classe cores a 

cultivar 2 (Setentão) e as variedades 3 (Pingo de Ouro - Quixadá), 5 (Raul), 6 (Vinagre 

Barrigudo de Caldo), 7 (Cojó), 8 (Boi Deitado) e 10 (Pingo de Ouro - Choró); e à classe 

misturado a variedade 4 (Cara de Gato). As cores dos grãos estão detalhadamente descritas na 

Tabela 9 e por apresentarem grande variação (Figura 3), apresentam contribuição significativa 

na avaliação da diversidade genética dos genótipos. Existem preferências regionais quanto à 

cor e textura do grão, havendo a predominância das subclasses mulato liso, branco liso, branco 

rugoso, canapu e sempre-verde (FREIRE FILHO et al., 2011). No estado do Ceará, é nítida a 

preferência por grãos de cor marrom ou mulato e liso. 

As classes predominantes para os caracteres avaliados foram cor do grão marrom, 

cor da flor violeta, forma do grão romboide, forma do folíolo central semilanceolada, cor da 

vagem rajada, e porte da planta prostrado. As duas classes para forma e posição da vagem se 

apresentaram na mesma proporção e a pigmentação devido à presença de antocianina esteve 

mais presente nos folíolos, base dos pecíolos, pedúnculos, base dos pedúnculos, ramos e caules, 

apresentando grande variação entre os genótipos estudados. 

 

Figura 3 – Variedades tradicionais e cultivares de feijão-caupi avaliadas no estudo. Fortaleza – 

CE, 2017. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
Legenda: Boi Deitado (A), Vinagre Barrigudo de Caldo (B), BRS-Guariba (C), Pingo de Ouro - Choró (D), 

Setentão (E), Manteiguinha (F), Cojó (G), Cara de Gato (H), Raul (I) e Pingo de Ouro - Quixadá (J).  
 

A partir da avaliação dos caracteres qualitativos apresentados no estudo e da 

avaliação molecular por marcadores ISSR, foi possível estimar a variabilidade genética 



58 

 

existente entre os genótipos, representada nos dendrogramas a seguir. Na Figura 4, observa-se 

o dendrograma obtido a partir dos 16 iniciadores que geraram amplificação. Dentre os 

iniciadores, 14 foram polimórficos e 2 monomórficos, e amplificaram o total de 85 bandas. 

Verifica-se no dendrograma a formação de seis grupos de indivíduos, que apresentaram 

distância genética média de 0,14. 

O dendrograma baseado nos caracteres morfológicos avaliados (Figura 5) 

possibilitou a formação de cinco grupos distintos, que apresentaram uma distância genética 

média de 0,54. Observa-se assim a formação de um menor número de grupos para as análises 

morfológicas com relação às moleculares, semelhante ao descrito por Dellagostin et al. (2011) 

ao trabalhar com outra Fabaceae. Isso pode ser explicado devido à grande quantidade de 

informação gerada por marcadores moleculares ISSR, que por estarem distribuídos por todo o 

genoma dos indivíduos, possuem elevada capacidade de análise, mostrando diferenças não 

detectadas pelos marcadores morfológicos. 

A Figura 6, que mostra o dendrograma baseado na junção das análises moleculares 

e morfológicas, gerou um total de seis grupos, com distância genética média de 0,23. Pode-se 

inferir que esse é o dendrograma mais representativo para os genótipos estudados e sua distância 

genética média, que apresenta-se como intermediária às distâncias de cada análise individual, 

reflete a hipótese descrita por Gajera et al. (2014), de que o feijão-caupi apresenta base genética 

estreita embora tenha grande variabilidade para alguns caracteres morfológicos.  

 

Figura 4 – Dendrograma de dissimilaridade genética baseado nos caracteres moleculares. 

Fortaleza – CE, 2017. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

CCC: 0,80. Distância genética média: 0,14. 
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Figura 5 – Dendrograma de dissimilaridade genética baseado nos caracteres morfológicos. 

Fortaleza – CE, 2017. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

CCC: 0,84. Distância genética média: 0,54  

 

Figura 6 – Dendrograma de dissimilaridade genética baseado nos caracteres moleculares e 

morfológicos. Fortaleza – CE, 2017. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

CCC: 0,70. Distância genética média: 0,23. 

 

O coeficiente de correlação cofenética dos três dendrogramas apresentaram valores 

superiores a 0,7 (0,80, 0,84 e 0,70), limite estabelecido por Rohlf (1970) para a adequação do 

método de agrupamento. Assim, eles fazem uma boa representação da diversidade genética dos 

genótipos, a qual é um pré-requisito para a melhoria genética de uma cultura e, assim, deve ser 

utilizada de forma racional, o que só pode ser feito através do seu conhecimento (STOILOVA; 

PEREIRA, 2013). 

A partir da avaliação do dendrograma baseado nos caracteres moleculares e 

morfológicos (Figura 6), podem ser sugeridos, para fins de melhoramento, cruzamentos entre 

os genótipos de maior distância genética, que são 1 (BRS-Guariba) e 5 (Raul), 9 (Manteiguinha) 

e 5 (Raul), 9 (Manteiguinha) e 7 (Cojó). 

Dentre os genótipos de maior distância genética, em Fortaleza apenas a cultivar 1 

(BRS-Guariba) apresentou elevada produtividade, e em Madalena nenhuma delas está no grupo 
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das mais produtivas. No entanto, cruzamentos podem ser realizados visando outros caracteres 

como o número de grãos por vagem (NGVAG), o peso de cem grãos (P100G) e o número de 

vagens por planta (NVP), caracteres desejáveis apresentados em valores elevados pelos 

genótipos mais distantes e que influenciam o rendimento final de grãos. 

 

Conclusões 

 

As variedades 3 (Pingo de Ouro - Quixadá), 4 (Cara de gato), 6 (Vinagre Barrigudo 

de Caldo), 8 (Boi Deitado) e 10 (Pingo de Ouro - Choró) apresentaram produtividade de grãos 

superior às cultivares comerciais para os ambientes avaliados, o que indica um alto potencial 

agronômico e uma grande adaptação ambiental. 

A análise da interação genótipo ambiente foi significativa para seis caracteres 

quantitativos avaliados (DAF, CIC, CVAG, NGVAG, M100G e PROD), e complexa para todos 

os caracteres, o que indica a necessidade de desenvolvimento de cultivares para cada ambiente. 

As variedades tradicionais de feijão-caupi avaliadas apresentam ampla 

variabilidade genética para os caracteres morfológicos avaliados, mas baixa variabilidade 

avaliada com base nos marcadores ISSR selecionados. 

A associação entre as distâncias genéticas e os caracteres agronômicos avaliados 

pode auxiliar na seleção dos melhores cruzamentos. 
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5 REAÇÃO DE VARIEDADES TRADICIONAIS DE FEIJÃO-CAUPI À MURCHA-DE-

Fusarium  

 

RESUMO 

 

O feijão-caupi é amplamente cultivado na região Nordeste do Brasil, onde desempenha 

importante papel socioeconômico. A cultura é afetada por diversas doenças que contribuem 

para sua baixa produtividade na região e, dentre elas, a murcha-de-Fusarium (Fusarium 

oxysporum f. sp. tracheiphilum) se destaca por proporcionar grandes perdas nos cultivos e 

apresentar difícil controle. O método mais eficiente para o controle da doença é o 

desenvolvimento de cultivares resistentes, assim objetivou-se com esse trabalho avaliar a 

reação de variedades tradicionais de feijão-caupi à murcha-de-Fusarium visando a seleção de 

genótipos promissores para utilização em programas de melhoramento genético da cultura. Em 

casa de vegetação as variedades foram inoculadas com suspensão de conídios através do 

método de dipping, seguindo o delineamento inteiramente casualizado. A avaliação dos 

caracteres morfológicos foi realizada em esquema de análise fatorial 2 (inóculos) x 4 

(genótipos). Aos 21 dias após a inoculação foram avaliados os sintomas da doença para os 50 

genótipos e os caracteres altura de plantas (AP), diâmetro do caule (DC), número de folhas 

(NF) e número de ramos (NR) para as testemunhas com padrão de resistência e de 

susceptibilidade. Foi realizada a análise de variância para os dados de severidade da doença 

(SVD) e para os caracteres morfológicos. Houve diferença significativa entre os genótipos para 

o índice de severidade (SVD) e o teste de médias formou quatro grupos distintos, um sendo 

representado pelo controle e os demais pelos genótipos com diferentes níveis de severidade da 

doença (41,25 a 51,25 %, 33,75 a 37,50 % e 25,00 a 32,50 %). Os caracteres DC, NF e NR 

foram significativos para o efeito do patógeno mas não seguiram um padrão para os genótipos. 

Variedades que apresentaram sintomas da doença restritos à raiz principal se mostraram 

promissoras para utilização em programas de melhoramento, especialmente se for comprovado 

que a doença não se desenvolve até o final do ciclo da cultura. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata. Murcha-de-Fusarium. Variedades tradicionais. 

 

ABSTRACT 
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Cowpea is widely cultivated in the Northeast region of Brazil, where it plays an important 

socioeconomic role. The crop is affected by several diseases that contribute to its low 

productivity in the region and, among them, Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f. sp. 

tracheiphilum) stands out because it causes large crop losses and is difficult to control. The 

most efficient method for disease control is the development of resistant cultivars. Thus, this 

work was carried out to evaluate the reaction of traditional varieties of cowpea to Fusarium wilt 

for the selection of promising genotypes for use in crop breeding programs. In greenhouse the 

varieties were inoculated with conidial suspension by the dipping method, following the 

completely randomized design and for the morphological characters in factorial scheme 2 

(inocula) x 4 (genotypes). 21 days after inoculation the symptoms of the disease were evaluated 

in the 50 genotypes and the characters plant height (PH), diameter of the stem (DS), number of 

leaves (NL) and number of branches (NB) in controls with resistance and susceptibility patterns. 

Variance analysis was performed for disease severity data (SVD) and morphological characters 

data. The  means were compared by the Scott-Knott test. There was a significant difference 

between the genotypes for the severity index (SVD) and the test of means formed four distinct 

groups, one being represented by the control and the others by the genotypes with different 

levels of disease severity (41,25 to 51,25, 33,75 to 37,50 and 25,00 to 32,50). The characters 

DS, NL and NB were significant for the pathogen effect but did not follow a pattern for the 

genotypes. Varieties that have symptoms of the disease restricted to the main root have shown 

promise for use in breeding programs, especially if it is proven that the disease does not develop 

until the end of the crop cycle. 

 

Keywords: Vigna unguiculata. Fusarium wilt. Traditional varieties. 

 

Introdução 

 

O feijão-caupi é uma leguminosa de ampla distribuição em regiões semiáridas, 

como o Nordeste brasileiro (ANATALA et al., 2014), constituindo uma importante fonte de 

proteína, carboidratos, ferro, potássio e fósforo, e apresentando destaque socioeconômico nas 

regiões onde é cultivado (BERGER et al., 2016). No entanto, a espécie é suscetível a diversas 

doenças provocadas por fungos, com destaque para a murcha-de-Fusarium (SILVA; SANTOS; 

GOMES, 2014).  
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O gênero Fusarium é considerado por muitos como o mais importante grupo 

causador de doenças em vegetais (CARDOSO FILHO et al., 2015; ILIĆ et al., 2012) e os 

fungos pertencentes a esse grupo colonizam as raízes e o xilema das plantas, impedindo a 

condução de água e levando à murcha e posterior morte dos indivíduos (SCHMIDT et al., 

2016). A espécie Fusarium oxysporum f. sp. tracheiphilum (Smith) Snyder e Hansen, é o agente 

patogênico responsável pela murcha-de-Fusarium em feijão-caupi (BERGER et al., 2016).  

A murcha-de-Fusarium proporciona grandes perdas de produtividade e ocorre na 

maioria das áreas onde o feijão-caupi é cultivado, se tornando cada vez mais importante para a 

cultura (CABI, 2009). O desenvolvimento de cultivares resistentes consiste na forma de 

controle mais eficiente das doenças de plantas e, consequentemente, de proteção da produção 

de alimentos (SCHMIDT et al., 2016). Tal afirmação é reforçada ao se tratar de patógenos que 

podem sobreviver em diferentes substratos (ILIĆ et al., 2012), ou ainda que produzem 

clamidósporos que permanecem viáveis no solo por longos períodos, como é o caso dos fungos 

do gênero Fusarium (CHU et al., 1997). 

Nesse patossistema, a única alternativa eficiente de controle tem envolvido a 

utilização de cultivares resistentes (RODRIGUES; BEZERRA NETO; COELHO, 2006). 

Assim, diversos trabalhos vêm sendo realizados com o gênero Fusarium avaliando 

germoplasma na busca por fontes de resistência em diferentes espécies, como tomateiro, 

maracujazeiro, soja e feijoeiro comum (CANTÚ; MILANESI; GOTO, 2014; DA SILVA et al., 

2017; DE FARIAS NETO et al., 2013; GARCÉS-FIALLOS, 2013). Com o feijão-caupi os 

trabalhos ainda são escassos e devido à grande abrangência da doença nas regiões de cultivo, 

pesquisas nesse sentido são necessárias. 

Variedades tradicionais da espécie, que preservam alta variabilidade genética 

quanto a caracteres de tolerância ou resistência a fatores bióticos e abióticos (CARVALHO et 

al., 2017b) podem contribuir nessas pesquisas. Assim, objetivou-se com esse trabalho avaliar 

variedades tradicionais de feijão-caupi quanto à resistência à murcha-de-Fusarium, visando sua 

utilização em programas de melhoramento genético. 

 

Material e Métodos 

 

Preparo dos inóculos 
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Colônias do isolado UFCM-0089 de Fusarium oxysporum f. sp. tracheiphilum 

caracterizado por Veloso (2013) como muito virulento para a cultura do feijão-caupi foram 

cultivadas por 7 dias em tubos de ensaio contendo meio de cultura BDA (batata-dextrose-ágar) 

em condições de incubação de 25 ºC e fotoperíodo de 12 horas. Após esse período foi preparada 

a suspensão de esporos por meio de adição de água destilada e esterilizada sobre a superfície 

da colônia utilizando-se pipetas Pasteur. A suspensão de esporos e micélio foi filtrada em gaze 

e teve sua concentração ajustada para 1x106 conídios.mL-1 em câmara de Neubauer.  

 

Inoculação e condução do ensaio 

 

Como hospedeiros foram utilizados os 50 genótipos de feijão-caupi selecionados 

para o estudo (Tabela 10) com sete dias após a emergência e cultivados em casa de vegetação 

em bandejas contendo areia lavada e autoclavada. 

 

Tabela 10 – Genótipos utilizados e suas origens. Fortaleza – CE, 2017. 

N° IDENTIFICAÇÃO GENÓTIPO ORIGEM 

Variedades tradicionais  

1 CCE-002 Chumbinho Barbalha – CE 

2 CCE-003 Maranhão Barbalha – CE 

3 CCE-005 Desconhecido Deputado Irapuan Pinheiro – CE 

4 CCE-006 Canapu Deputado Irapuan Pinheiro – CE 

5 CCE-007 Pingo-de-ouro Deputado Irapuan Pinheiro – CE 

6 CCE-008 Feijão-de-arrancada Deputado Irapuan Pinheiro – CE 

7 CCE-010 Sempre-verde Deputado Irapuan Pinheiro – CE 

8 CCE-012 Feijão-de-moita vermelho Guaraciaba do Norte – CE 

9 CCE-013 Sempre-verde Guaraciaba do Norte – CE 

10 CCE-014 Feijão-moitinha Guaraciaba do Norte – CE 

11 CCE-015 Feijão-de-corda Guaraciaba do Norte – CE 

12 CCE-018 Pitiúba Morada Nova – CE 

13 CCE-019 Pingo-de-ouro Morada Nova – CE 

14 CCE-020 Epace-10 Morada Nova – CE 

15 CCE-024 Feijão-da-Bahia Parambu – CE 

16 CCE-027 Santo Inácio Parambu – CE 

17 CCE-031 Roxim-miúdo  Paramoti – CE 

18 CCE-048 Engana-mulher Farias Brito – CE 

19 CCE-049 Feijão-de-corda Farias Brito – CE 

20 CCE-052 Azulão  General Sampaio – CE 

21 CCE-053 Meio-tardão General Sampaio – CE 

22 CCE-056 Ligeiro General Sampaio – CE 

23 CCE-071 Azulão Farias Brito – CE 

24 CCE-072 Manteiga Farias Brito – CE 

Continua   
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Tabela 10 – Genótipos utilizados e suas origens. Fortaleza – CE, 2017. 

Continuação 

N° IDENTIFICAÇÃO GENÓTIPO ORIGEM 

Variedades tradicionais  

25 CCE-083 Feijão-de-corda  Trairi – CE 

26 CCE-084 Vinagre  Apuiarés – CE 

27 CCE-096 Russiano Ocara – CE 

28 CCE-102 Bagem-mole Baixo Acaraú – CE  

29 CCE-106 40 dias Farias Brito – CE 

30 CCE-109 Mané-mestre Tururu – CE 

31 CCE-110 Roxão Apuiares – CE 

32 CCE-119 Concebida Juazeiro do Norte – CE 

33 SDA-01 Pingo de Ouro Choró – CE 

34 SDA-02 Cara de Gato  

35 SDA-03 Raul Quixeramobim – CE 

36 SDA-04 Vinagre Barrigudo de 

Caldo 
 

37 SDA-05 Cojó Choró – CE 

38 SDA-06 Boi Deitado Quixeramobim – CE 

39 SDA-07 Manteiguinha Potiretama – CE 

40 SDA-08 Pingo de Ouro Quixadá – CE 

Cultivares comerciais  

41 CC-01 (CE-939) Paulistinha Morada Nova – CE 

42 CC-02 (CE-25) Sempre-verde Fortaleza – CE 

43 CC-03 (CE-612) Canapun Fortaleza – CE 

44 CC-04 (CE-930) Pingo-de-ouro Limoeiro do Norte – CE 

45 CC-05 (CE-596) Setentão  Fortaleza – CE 

46 CC-06 (CE-934) BRS-Guariba Teresina – PI 

Cultivares resistentes 

47 RES-01 (CE-260) TVu 347 IITA – Nigéria 

48 RES-02 (CE-283) TVu 984 IITA – Nigéria 

49 RES-03 (CE-393) TVu 109 IITA – Nigéria 

Cultivar suscetível 

50 SUS-01 (CE-935) BR17-Gurguéia Teresina – PI 
Fonte: elaborada pelo autor. 

CC: Cultivares comerciais. 

CCE: Coleção de Germoplasma do Ceará. 

RES: Cultivares resistentes. 

SDA: Coleção da Secretaria do Desenvolvimento Agrário. 

 

A inoculação foi realizada pelo método de imersão de raízes (dipping), de forma 

que o sistema radicular das plantas foi lavado em água corrente e cortado em 1/3 do seu 

comprimento, sendo posteriormente imerso em suspensão padronizada de conídios por 10 

minutos. As cultivares resistentes e cultivar suscetível foram imersas na suspensão de conídios 

(testemunhas positivas) e em água destilada esterilizada (testemunhas negativas). Cada 

genótipo teve quatro repetições com cinco plantas por repetição.  
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Após a inoculação, as plantas foram transplantadas para vasos de plástico com 

capacidade de dois litros contendo areia lavada e esterilizada e distribuídos aleatoriamente sobre 

as bancadas da casa de vegetação. Durante a condução do ensaio, as plantas foram irrigadas 

diariamente e fertilizadas com adubo foliar Greenleaf 20-20-20 (Biolchin) uma vez por semana. 

Os sintomas da doença foram avaliados aos 21 dias após a inoculação das plantas, 

utilizando-se uma escala que variou de 0 a 4 de acordo com os níveis de severidade, onde 0 = 

ausência de sintomas; 1 = ausência de sintomas externos de murcha e presença de 

escurecimento vascular confinada à raiz principal; 2 = sintomas iniciais da doença 

(amarelecimento e murcha) e escurecimento vascular atingindo o terço inferior do caule; 3 = 

sintomas bem definidos da doença (amarelecimento, murcha, lesões foliares e seca de folhas) e 

escurecimento vascular atingindo o terço médio da planta; e 4 = sintomas bem definidos da 

doença e escurecimento vascular atingindo o terço superior da planta ou plantas mortas. Após 

a avaliação da severidade, fragmentos das plantas com sintomas foram coletados e reisolados 

para confirmação do agente etiológico. 

Também foram avaliados os caracteres altura de plantas (AP), diâmetro do caule 

(DC), número de folhas (NF) e número de ramos (NR) para as testemunhas positivas e 

negativas, a fim de verificar a influência do patógeno para esses caracteres. 

 

Análise da severidade da doença 

 

A partir dos dados obtidos com a escala de notas descrita no item anterior, foi 

calculado o índice de severidade da doença (SVD) pela equação 1, descrita por McKinney 

(1923):  

𝑆𝑉𝐷 = [
(𝑁1)+(𝑁2×2)+(𝑁3×3)+(𝑁4×4)

(𝑁0+𝑁1+𝑁2+𝑁3+𝑁4)×𝑘
] × 100                                                                                 (1) 

Em que: N0 é o número de plantas com doença na categoria 0, N1 é o número de 

plantas com doença na categoria 1, N2 é o número de plantas com doença na categoria 2, N3 é 

o número de plantas com doença na categoria 3, N4 é o número de plantas com doença na 

categoria 4 e k é o número de categorias (4). 

Para as avaliações de severidade (SVD) a análise de variância foi realizada em 

delineamento inteiramente casualizado e os valores de SVD foram transformados em raiz 

quadrada mais um, a fim de atender às pressuposições da ANOVA. O modelo estatístico 

adotado foi Yij = m + gi + εij, em que: m é a média geral; gi é o efeito do i‑ésimo genótipo e 

εij é o erro experimental. Para as avaliações morfológicas, a análise estatística utilizou o 
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delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial simples 2x4, que relacionou os 

inóculos (suspensão de conídios ou água destilada esterilizada) com os genótipos (variedades 

resistentes e variedade suscetível), sendo os efeitos de ambos considerados fixos. O modelo 

estatístico utilizado foi Yij = m + gi + aj + gaij + εij, em que: m é a média geral; gi é o efeito 

do i‑ésimo genótipo; aj é o efeito do j‑ésimo ambiente (inóculos); gaij é o efeito da interação 

do i‑ésimo genótipo com o j‑ésimo ambiente e εijk é o erro experimental. As médias foram 

comparadas pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade e todas as análises foram 

realizadas utilizando o software GENES (CRUZ, 2013). 

 

Resultados e Discussão 

 

Ao avaliar a severidade da doença, observou-se que houve diferença estatística 

significativa (P < 0,01) nos genótipos selecionados (Tabela 11), o que demonstra as respostas 

diferentes dos genótipos à inoculação com o patógeno, indicando níveis distintos de 

suscetibilidade. Esse resultado é reforçado pela razão CVg/CVe, que apresentando valor 

superior à unidade, indica uma maior influência genotípica que ambiental nos resultados, 

revelando o alto potencial de seleção para o caractere avaliado no ensaio. 

 

Tabela 11 – Análise de variância para o índice de severidade da doença (SVD) apresentado 

pelos genótipos de feijão-caupi avaliados. Fortaleza – CE, 2017. 

Fonte de variação  GL SQ QM F  

Genótipos  53 361,445 6,820 20,612**  

Resíduo  162 53,599 0,331   

Total  215 415,044    

CV (%) 10,95      

CVg (%) 24,25      

CVg/CV 2,21      

Média geral 28,49      

Fonte: elaborada pelo autor. 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F. 

 

O teste de comparação de médias formou quatro grupos distintos de acordo com o 

índice de severidade da doença (SVD) (Tabela 12). O primeiro grupo foi formado por cinco 

genótipos, os quais apresentaram variação na severidade de 41,25 a 51,25, mostrando maior 

suscetibilidade à doença. Os genótipos 27, 40, 26 e 7 apresentaram plantas classificadas no 
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nível 4 (máxima severidade) e o genótipo 22 apresentou plantas classificadas até o nível 3 da 

escala de notas. 

O segundo grupo, formado por oito genótipos, apresentou variação no índice de 

severidade de 33,75 a 37,50. Alguns genótipos do grupo também apresentaram plantas 

classificadas até o nível 4 (34, 21, 3, 4, 2, 37) e 3 (36), mas em menores frequências que no 

grupo anterior, o que contribuiu para os menores valores de severidade. O genótipo 49 

apresentou plantas classificadas até o nível 2.  

O grupo 3 apresentou o maior número de genótipos, um total de trinta e sete, e o índice 

de severidade variou de 25,00 a 32,50. O grupo apresentou cinco genótipos com plantas 

classificadas até o nível 4 (44, 8, 5, 19, 13), três genótipos com plantas até o nível 3 (25, 24, 

11), e a maioria dos genótipos com plantas até os níveis 2 (35, 50, 46, 17, 42, 1, 31, 33, 28, 14, 

48, 47, 41, 43, 39, 38, 23, 30, 10, 9) e 1 (45, 29, 32, 20, 18, 16, 15, 12, 6). A separação dos 

genótipos em diferentes grupos sugere a existência de variabilidade genética para a resistência 

ao patógeno. 

 

Tabela 12 – Índice de severidade da doença (SVD) para a murcha-de-Fusarium nos genótipos 

de feijão-caupi estudados. Fortaleza – CE, 2017. 

Genótipos Índices de severidade médios 

27 – CCE-096 51,25a 

40 – SDA-08 48,75a 

26 – CCE-084 42,50a 

22 – CCE-056 42,50a 

7 – CCE-010 41,25a 

34 – SDA-02 37,50b 

36 – SDA-04 37,50b 

21 – CCE-053 36,25b 

3 – CCE-005 35,00b 

4 – CCE-006 34,06b 

49 – RES-03 33,75b 

37 – SDA-05 33,75b 

2 – CCE-003 33,75b 

35 – SDA-03 32,50c 

25 – CCE-083 32,50c 

24 – CCE-072 31,88c 

50 – SUS-01 31,25c 

44 – CC-04 31,25c 

46 – CC-06  31,25c 

17 – CCE-031 31,25c 

Continua  
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Tabela 12 – Índice de severidade da doença (SVD) para a murcha-de-Fusarium nos genótipos 

de feijão-caupi estudados. Fortaleza – CE, 2017. 

Conclusão 

Genótipos Índices de severidade médios 

8 – CCE-012 31,25c 

5 – CCE-007 31,25c 

42 – CC-02 30,00c 

19 – CCE-049 30,00c 

1 – CCE-002 30,00c 

31 – CCE-110 28,75c 

13 – CCE-019 28,75c 

11 – CCE-015 28,75c 

33 – SDA-01 27,50c 

28 – CCE-102 27,50c 

14 – CCE-020 27,50c 

48 – RES-02 26,25c 

47 – RES-01 26,25c 

41 – CC-01 26,25c 

43 – CC-03 26,25c 

39 – SDA-07 26,25c 

38 – SDA-06 26,25c 

23 – CCE-071 26,25c 

30 – CCE-109 26,25c 

10 – CCE-014 26,25c 

9 – CCE-013 26,25c 

45 – CC-05 25,00c 

29 – CCE-106 25,00c 

32 – CCE-119 25,00c 

20 – CCE-052 25,00c 

18 – CCE-048 25,00c 

16 – CCE-027 25,00c 

15 – CCE-024 25,00c 

12 – CCE-018 25,00c 

6 – CCE-008 25,00c 

49 – RES-03 0,00d 

48 – RES-02 0,00d 

47 – RES-01 0,00d 

50 – SUS-01 0,00d 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Ilić et al. (2012) ao estudar a espécie Fusarium oxysporum obtiveram valores de 

severidade entre 27,5 e 45,0, para a cultura do milho, verificando uma baixa virulência, 
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semelhante ao presente estudo. Ao trabalhar com a mesma espécie do patógeno em melancia, 

Zhou e Everts (2004) também observaram sintomas da doença em todos os genótipos, mas a 

frequência desses sintomas foi utilizada para selecionar os genótipos segundo o nível de 

resistência. 

Segundo Pio-Ribeiro e Assis Filho (2005), as cultivares 47, 48 e 49 são 

consideradas resistentes, e comparando esse resultado com os encontrados no presente trabalho, 

observa-se que nenhuma planta desses cultivares morreu ou apresentou sintomas severos da 

doença, já que o maior nível de sintoma apresentado para as três foi a nota 2. Deve-se considerar 

que o isolado utilizado foi classificado como muito virulento (VELOSO, 2013).  Observa-se 

também que muitas variedades tradicionais apresentaram menores índices de severidade que as 

testemunhas resistentes. 

A espécie Fusarium oxysporum é uma eficiente colonizadora, capaz de penetrar e 

colonizar cultivares resistentes e suscetíveis, no entanto a extensão dessa colonização varia 

entre os cultivares com diferentes níveis de resistência (ZHOU; EVERTS, 2004). Essa 

afirmação confirma os resultados obtidos nesse estudo, já que o patógeno foi isolado de todas 

as plantas inoculadas, no entanto, provocou reações distintas em genótipos diferentes. 

A resistência apresentada por uma planta a uma doença envolve a ativação de 

diversos mecanismos de defesa que atuam na proteção do indivíduo contra a infecção 

(DEHGAHI et al., 2015). No caso das murchas, observa-se que um dos primeiros sintomas 

internos apresentados é a formação de tiloses no xilema, estruturas que estão diretamente 

relacionadas com a resistência apresentada por algumas plantas (HORST, 2013).  

As tiloses podem impedir a movimentação e colonização de outros tecidos pelo 

patógeno, assim, plantas que apresentaram o sintoma de escurecimento restrito apenas à raiz 

principal (genótipos 45, 29, 32, 20, 18, 16, 15, 12, 6) podem apresentar essas estruturas ou 

algum outro tipo de resposta à presença do fungo, que impediu sua ação patogênica. Essas 

variedades são promissoras para utilização como fontes de resistência a Fusarium oxysporum 

f. sp. tracheiphilum¸ desde que seja mostrado que a doença não se desenvolve até o final do 

ciclo da cultura. 

No entanto, segundo a classificação proposta por Fawole (1989), os genótipos do 

grupo 1 são susceptíveis (SVD > 41) e os genótipos dos grupos 2 e 3 (21 > SVD > 40) são 

moderadamente susceptíveis. Essa classificação confirma a existência de variabilidade entre os 

genótipos quanto à susceptibilidade ao patógeno, mas mostra que nenhum genótipo avaliado 

apresentou valores de severidade inferiores a 20, obtendo a classificação de resistente. 
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O grupo 4 correspondeu às cultivares testemunhas para susceptibilidade e 

resistência que não foram inoculadas com o fungo e confirmaram o efeito do tratamento, não 

apresentando nenhum sintoma típico da doença. 

A análise de variância dos caracteres morfológicos apresentou diferença estatística 

significativa (P < 0,01) para os quatro caracteres avaliados com relação ao genótipo, e diferença 

significativa (P < 0,05) para três caracteres (DC, NF e NR) com relação ao inóculo (Tabela 13). 

A interação genótipo x inóculo não apresentou diferença significativa para nenhum caractere. 

 

Tabela 13 – Resumo da análise de variância para os caracteres altura de plantas (AP), diâmetro 

do caule (DC), número de folhas (NF) e número de ramos (NR) das testemunhas com e sem 

inoculação por Fusarium oxysporum. Fortaleza – CE, 2017. 

Fonte de variação GL AP DC NF NR 

Genótipos 3 82,84** 0,61** 18,91** 1,96** 

Inóculo 1 1,81ns 0,51* 15,40* 2,00* 

Genótipo x Inóculo 3 6,21ns 0,18ns 2,83ns 0,29ns 

Resíduo 24 8,19 0,10 2,15 0,30 

Total 31     

CV (%)  9,90 10,54 13,79 11,76 

CVg (%)  10,57 8,31 13,61 9,65 

CVg/CV  1,06 0,78 0,98 0,82 

Média geral  28,89 3,04 10,63 4,71 

Fonte: elaborada pelo autor. 
nsNão significativo pelo Teste F.  

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo Teste F. 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F. 

 

A razão CVg/CVe, apresentou valor superior à unidade apenas para o caractere 

altura de plantas (AP), indicando que a variação ocorrida tem mais influência dos genótipos 

que dos inóculos, que não foram significativos. No entanto, valores inferiores a um foram 

encontrados para os caracteres diâmetro do caule (DC), número de folhas (NF) e número de 

ramos (NR), indicando influência da inoculação nessas variáveis. 

A partir da comparação das médias, verificou-se a formação de quatro grupos distintos 

para altura de plantas (AP) e de dois grupos para diâmetro do caule (DC), número de folhas 

(NF) e número de ramos (NR) (Tabela 14). Observa-se que as médias das alturas de plantas 

apresentaram leve aumento quando da inoculação com o patógeno, resultado distinto do 

esperado, que seria uma redução no crescimento.  No entanto, devido ao elevado CVg, esse 

valor está mais atribuído a causas genéticas. 
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Para o caractere diâmetro do caule (DC), observou-se um aumento apenas nas 

cultivares 49 e 50 quando inoculadas com o patógeno. Para o número de folhas (NF), cuja 

redução representaria um sintoma típico da doença, apenas a cultivar 49 apresentou o resultado 

esperado, e a cultivar 48 apresentou resposta contrária. Para o número de ramos, a cultivar 49 

também apresentou a redução esperada, enquanto a cultivar 47 apresentou resposta contrária.  

Tais resultados refletem a imprecisão da avaliação da doença a partir dos caracteres 

morfológicos selecionados, já que as cultivares apresentaram comportamentos diferentes com 

relação a esses caracteres. Assim, as avaliações da severidade da doença através de sintomas 

típicos descritos na escala utilizada, como o escurecimento vascular, utilizando o índice de 

McKinney (1923) são mais eficientes para identificar fontes de resistência à murcha-de-

Fusarium em feijão-caupi. 

 

Tabela 14 – Estimativas de médias das testemunhas com e sem inoculação com Fusarium 

oxysporum para os caracteres: altura de plantas (AP), diâmetro do caule (DC), número de folhas 

(NF) e número de ramos (NR). Fortaleza – CE, 2017. 

Genótipos Altura de 

plantas (cm) 

Diâmetro do 

caule (mm) 

Número de 

folhas 

Número de 

ramos 

47 – RES-01 (TP) 28,31c 2,83b 10,45a 4,80b 

47 – RES-01 (TN) 26,55d 2,68b 12,95a 5,65a 

48 – RES-02 (TP) 33,29a 3,31a 11,20a 4,55b 

48 – RES-02 (TN) 30,12b 3,32a 8,65b 4,05b 

49 – RES-03 (TP) 25,85d 3,46a 7,80b 4,00b 

49 – RES-03 (TN) 25,37d 2,59b 12,10a 5,25a 

50 – SUS-01 (TP) 33,22a 3,19a 11,20a 4,55b 

50 – SUS-01 (TN) 28,45c 2,97b 10,70a 4,85b 

Média geral 28,89 3,04 10,63 4,71 

Fonte: elaborada pelo autor. 

TP = Testemunhas positivas, imersas em suspensão de esporos de Fusarium oxysporum.  

TN = Testemunhas negativas, imersas em água destilada esterilizada. 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

As plantas infectadas pelo patógeno geralmente apresentam uma série de sintomas 

específicos, que incluem murcha, desfolhamento progressivo, clorose foliar e escurecimento 

dos vasos, os quais são induzidos pelas atividades do patógeno (DEHGAHI et al., 2015; 

HORST, 2013). No entanto, o que se observou no presente estudo, foi que esses sintomas 

aparecem precocemente apenas em genótipos mais suscetíveis, não sendo eficientes para avaliar 

a doença em poucos dias de cultivo, como a tonalidade do sistema vascular. 
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De acordo com Michereff et al. (2005) as murchas vasculares são doenças que 

ocorrem mais na maturidade das plantas, pois normalmente os sintomas levam de três a cinco 

semanas para progredir ao topo da planta. Dessa forma, outras avaliações em estádios mais 

avançados do desenvolvimento dos genótipos podem ser realizadas a fim de confirmar os 

resultados obtidos. 

Outras alternativas, como o desenvolvimento de produtos para o controle do 

patógeno em sementes vêm sendo estudadas (SILVA; SANTOS; GOMES, 2014), e constituem 

uma opção interessante para evitar sua disseminação para áreas livres. Da  Silva (2011) também 

verificou que a sucessão com algumas culturas, com destaque para a mucuna-preta (Stilozobium 

aterrimum Piper & Tracy) e o sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench], reduziu 

significativamente a severidade da murcha-de-Fusarium em feijão-caupi. O mesmo autor 

observou uma correlação existente entre o pH do solo e a severidade da doença, verificando um 

maior desenvolvimento do patógeno em solos ácidos, o que sugere que a correção do pH do 

solo pode influenciar no controle da doença. Contudo, a utilização de cultivares resistentes 

ainda se mostra como a forma mais eficiente de controle da murcha-de-Fusarium em feijão-

caupi. 

 

Conclusões 

 

As variedades tradicionais 40 dias (29), Concebida (32), Azulão (20), Engana-

mulher (18), Santo Inácio (16), Feijão-da-Bahia (15), Pitiúba (12) e Feijão-de-arrancada (6) e 

a cultivar Setentão (45) são consideradas promissoras para utilização como fontes de resistência 

a Fusarium oxysporum f. sp. tracheiphilum em feijão-caupi. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As variedades tradicionais avaliadas apresentam diferenças genéticas podendo ser 

fonte de genes para programas de melhoramento genético ou outras áreas de pesquisa. Desta 

forma, recomenda-se sua introdução em Bancos de Germoplasma. 

As variedades com melhores resultados para os caracteres agronômicos, de 

resistência à fusariose e maior distância genética são promissoras para uso direto (introdução 

de germoplasma) e indireto (cruzamentos) em programas de melhoramento genético. 

A avaliação da interação genótipo x ambiente indicou interação complexa, sendo 

necessária a realização de ensaios em outros ambientes para que o cultivo de cada variedade 

avaliada seja indicado de forma precisa aos agricultores.  
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ANEXO A – ANÁLISE DE SOLO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS 

 

Município Localização Teor de nutrientes pH 

P assimilável 

(mg/kg) 

N (g/kg) K+ 

(cmolc/kg) 

Fortaleza 3º44’25,8”S; 

38º34’37,1”W 

59 0,19 0,15 6,9 

Madalena 4º47’43,1”S; 

39º39’24,3”W 

5 0,56 0,31 5,4 

Fonte: Adaptado de FUNCEME (2016, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




