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RESUMO 

A cultura do feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp) possui grande importância 

socioeconômica em função dos seus teores elevados de proteína, de sua resistência a seca e 

boa produtividade. Sendo cultivado nas regiões tropicais e subtropicais da África, Brasil e 

Ásia, o feijão-caupi é cultivado, predominantemente, por pequenos agricultores os quais 

utilizam poucos recursos tecnológicos. Nos últimos anos, o feijão-caupi tem chamado a 

atenção de médios e grandes produtores, os quais necessitam de cultivares adaptadas a 

mecanização, precoces e responsivas as melhorias do ambiente. Para iniciar um programa de 

melhoramento genético que atenda as necessidades desses novos produtores de feijão-caupi 

tornam-se necessários o conhecimento do germoplasma disponível, assim como o das 

relações entre as variáveis relacionadas com a produtividade e técnicas de seleção apropriadas 

ao feijão-caupi. Nesse contexto, objetivou-se com esse trabalho avaliar a divergência genética 

por caracteres fenotípicos e moleculares, estudar as inter-relações entre caracteres 

relacionados com a produtividade e índices de seleção adequados a genótipos de porte ereto e 

ciclo precoce. Para a avaliação da divergência genética por marcadores moleculares, 

realizaram-se extrações de DNA de 46 genótipos provenientes do Banco de Germoplasma da 

Universidade Federal do Ceará e da Embrapa Meio Norte e posteriormente foram realizadas 

PCR com oito iniciadores ISSR no Laboratório de Biologia Molecular da Embrapa 

Agroindústria Tropical. Para a análise da divergência genética por marcadores fenotípicos, 

estudo de correlações canônicas, análise de trilha e aplicação de índices de seleção realizou-se 

um experimento em blocos ao acaso com quatro repetições e 28 genótipos na Fazenda 

Lavoura Seca, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará 

(CCA/UFC), localizada no município de Quixadá, Ceará. A partir dos resultados obtidos 

pelos marcadores moleculares verificou-se que estes foram eficientes na identificação do 

polimorfismo em genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce e que há uma 

tendência de agrupamento desses genótipos em função da origem. Avaliando a divergência 

genética através de marcadores fenotípicos observou-se que o genótipo CE-46 é o mais 

divergente entre os 28 genótipos avaliados. Os cruzamentos entre os grupos VIII e XI e 

grupos VII e VIII podem resultar em combinações gênicas favoráveis e as variáveis respostas 

floração inicial e ciclo da cultura contribuem em maior magnitude para a quantificação da 

divergência genética entre os genótipos avaliados. A partir dos estudos realizados utilizando 

correlações canônicas e análise de trilha conclui-se que a seleção direta com base no número 

de sementes por vagem e peso de 100 sementes favorece o aumento em produtividade de 

feijão-caupi; a seleção direta com base no número de vagens por planta tende a diminuir o 

ciclo cultural em feijão-caupi; o decréscimo no comprimento da vagem e o aumento no 

número de sementes por vagem contribuem para o aumento na produtividade em feijão-caupi 

de porte ereto e ciclo precoce. Constatou-se que os índices base e multiplicativo são mais 

eficientes na seleção de genótipos de feijão-caupi precoces e de porte ereto e que os genótipos 

CE-113 e CE-748 reúnem, simultaneamente, vários caracteres morfológicos e agronômicos 

favoráveis além da produtividade elevada. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata. Análises multivariadas. Correlações genéticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Cowpea has great socioeconomic importance in relation to their high contents of protein, 

drought resistance and good yield. Being cultivated in tropical and subtropical regions of 

Africa, Brazil and Asia, cowpea is cultivated predominantly by small farmers who use few 

technological resources. In recent years, cowpea has drawn the attention of medium and large 

farmers, which require cultivars suited to mechanization, early and responsive to 

environmental improvements. To start a breeding program that meets the needs of these new 

cowpea cultivars become necessary the knowledge of the germplasm available, and the 

relationship between variables related to yield and techniques appropriate to the selection of 

cowpea. In this context, this study aimed to evaluate the genetic divergence of erect and early 

cowpea genotypes through phenotypic and molecular characters, besides to study the 

interrelations among traits related to yield and the selection index appropriate to indentify the 

best erect and early cowpea genotypes. For the assessment of genetic diversity by molecular 

markers, there were extractions of DNA from 46 genotypes from the Germplasm Bank of the 

Universidade Federal do Ceará and Embrapa Meio Norte and then PCR was performed with 

eight ISSR primers in the Laboratory of Molecular Biology of Embrapa Agroindústria 

Tropical. For the analysis of genetic divergence of phenotypic markers, study of canonical 

correlation, analysis and application to track the index of selection was carried out an 

experiment in randomized blocks with four replicates and 28 genotypes in Fazenda Lavoura 

Seca, which belongs to the Centro de Ciências Agrárias Universidade Federal do Ceará (CCA 

/ UFC), located in Quixadá, Ceará. From the results obtained by molecular markers it was 

found that these were effective in identifying the polymorphism in erect and early cowpea 

genotypes. There is a tendency for grouping of genotypes according to the origin. Assessing 

the genetic divergence in phenotypic markers showed that CE-46 genotype is the most 

divergent among the 28 genotypes. Crossings between the groups VIII and XI and groups VII 

and VIII may result in favorable gene combinations and response variables initial flowering of 

the crop cycle and contribute to greater magnitude to the quantification of genetic divergence 

among the genotypes. From studies using canonical correlation and path analysis it is 

concluded that direct selection based on the seed number per pod and one hundred seed 

weight favors the increase in yield cowpea. A direct selection based on the number of pods 

per plant tends to decrease the cycle in cowpea, the decrease in the pod length and the 

increase in the seed number per pod contribute to the increase in cowpea yield. The base and 

multiplicative selection indices are more efficient in the erect and early cowpea genotypes 

selection . The CE-113 and CE-748 genotypes combine, simultaneously, several favorable 

morphological and agronomic characters besides the high yield. 

 

Key words: Vigna unguiculata. Multivariate analysis. Genetic correlations. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A família Fabaceae está entre as principais fontes de proteínas e carboidratos da 

alimentação humana e animal. Dentro deste importante grupo vegetal há um especial interesse 

pelos recursos genéticos vegetais de espécies do gênero Vigna, o qual se fundamenta 

principalmente no potencial econômico e ecológico da exploração da variabilidade genética 

de cada uma de suas espécies cultivadas e, ainda, na possibilidade de transferência de 

características genéticas desejáveis das espécies silvestres às cultivadas (ONOFRE, 2008). 

Dentre as espécies do gênero Vigna, a espécie Vigna unguiculata (feijão-caupi, 

feijão-de-corda ou feijão macaçar) está entre as Fabaceas mais importantes na alimentação 

humana em áreas áridas, semi-áridas ou ainda úmidas, sendo cultivada em regiões tropicais e 

subtropicais. No Brasil, o feijão-caupi é cultivado predominantemente nas regiões Norte e 

Nordeste, estando entre as principais culturas de subsistência, em virtude do elevado teor 

protéico (EHLERS; HALL, 1997; FREIRE FILHO et al., 2005). 

A África é apontada como centro de origem do feijão-caupi, em virtude de se 

encontrarem neste continente não só as formas selvagens da espécie Vigna unguiculata, 

como, também, a grande maioria das espécies do gênero Vigna. A introdução do feijão-caupi 

no continente americano se deu a partir da Europa e do oeste da África, e está relacionada à 

colonização espanhola e ao tráfico de escravos no século XVII. Alguns pesquisadores 

admitem que a introdução do feijão-caupi a partir do oeste da África pode ter ocorrido já no 

século XVI (FREIRE FILHO et al., 2005). 

A produção e produtividade de feijão-caupi têm apresentado grandes oscilações nos 

últimos 30 anos na região Nordeste, apresentando produção de 256 mil toneladas em 1982 até 

1244 mil toneladas em 1995 e produtividades que variam de 127 kg/ha (1982) a 511 kg/ha em 

1999 (CONAB, 2009), estando muito aquém do seu potencial genético. Segundo Matos Filho 

et al. (2009), as causas do baixo rendimento dessa cultura estão relacionadas a problemas 

edáficos; irregularidades das chuvas ou no suprimento inadequado de água no cultivo 

irrigado; fatores fitossanitários e ao uso de sistemas de produção de baixo nível tecnológico. 

Para Teófilo et al. (2003), o rendimento desta espécie vem reduzindo progressivamente 

devido a inúmeros fatores, entre eles: utilização de cultivares de baixo potencial genético e 

cultivo em caráter extensivo como cultura secundária, associada a outras culturas, 

principalmente o milho, mandioca e algodão. 

Para o início de um programa de melhoramento vegetal que atenda a problemática 

mencionada anteriormente, tornam-se necessário o conhecimento do germoplasma existente; 

a compreensão das relações entre os caracteres envolvidos com a produtividade e a escolha de 
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métodos de seleção eficientes, determinantes para o sucesso de qualquer programa de 

melhoramento genético. 

Os estudos de divergência genética podem promover combinações gênicas 

favoráveis, mediante efeitos de aditividade, pleiotropia e epistasia (CHIORATO, 2004). Até 

meados da década de 1960 os marcadores utilizados em estudos de divergência genética eram 

controlados por genes associados a caracteres fenotípicos. No entanto, com o advento da 

biologia molecular tornou-se possível à manipulação do DNA, que culminou no surgimento 

dos vários tipos de marcadores moleculares (LANZA et al., 2000); tais marcadores 

apresentam uma série de vantagens comparados com os marcadores fenotípicos, tais como: 

não sofrerem influência ambiental e a possibilidade da utilização dos mesmos em qualquer 

fase fenológica da planta. 

Para Cruz e Regazzi (2002) o conhecimento da associação entre caracteres é de 

grande importância nos trabalhos de melhoramento, principalmente se a seleção de um deles é 

dificultada, em razão da baixa herdabilidade ou de problemas de mensuração e identificação. 

Lopes et al. (2001) afirmam que para conseguir um aumento da produtividade é necessário 

entender melhor as correlações entre os componentes morfológicos de produtividade sem 

esquecer também os que se referem a qualidade dos grãos e resistência a pragas e doenças. 

Com relação aos métodos de seleção, Resende (2002) relata que o objetivo da 

seleção ou do melhoramento genético pode ser definido como o caráter econômico final, 

sobre o qual se deseja o ganho genético, podendo ser um caráter único ou uma combinação de 

caracteres. Desse modo, o critério de seleção representa o caráter ou conjunto de caracteres 

em que se baseia a seleção, visando avaliar e ordenar os candidatos à seleção para cumprir o 

objetivo do melhoramento. 

Diante do que foi exposto e da grande importância socioeconômica do feijão-caupi 

para as regiões Norte e Nordeste, com especial destaque para o estado do Ceará e da 

necessidade de seleção e recomendação de cultivares produtivas e adequadas a agricultura 

moderna, objetivou-se com esse trabalho avaliar a divergência genética por meio de caracteres 

fenotípicos e moleculares, estudar as inter-relações entre caracteres relacionados com a 

produtividade e índices de seleção adequados para a identificação de genótipos superiores de 

feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Feijão-caupi 

O feijão–caupi (feijão macaçar, feijão–massacar ou feijão–de–corda) Vigna 

unguiculata (L.) Walp, é uma das fontes alimentares mais importantes e estratégicas para as 

regiões tropicais e subtropicais do mundo (FREIRE FILHO et al, 2005). É considerada uma 

das Fabaceas mais adaptadas, versáteis e nutritivas entre as espécies cultivadas. A cultura 

ocupa cerca de 11 milhões de hectares, distribuídos nas regiões tropicais e subtropicais da 

África, Ásia e das Américas (SINGH et al., 2002). 

O feijão–caupi é uma cultura anual de autopolinização, pertencente à ordem Fabales, 

família Fabaceae, gênero Vigna, subgênero Vigna, espécie Vigna unguiculata (L.) Walp. e 

subespécie unguiculata (VERDCOUNT, 1970). Evidências históricas e geográficas indicam o 

oeste da África Central como o centro de origem e de diversidade de V. unguiculata 

(STEELE; MEHRA, 1990). 

Domesticado na África, região de clima árido e semi–árido, o feijão–caupi foi 

disseminado, posteriormente, para Ásia, Europa e América do Sul. No Brasil, foi introduzido 

pelos colonizadores portugueses e espanhóis, no século XVI, onde se disseminou por todas as 

regiões do país, mas tendo se concentrado nas regiões Norte e Nordeste, que possuem climas 

tropicais, aos quais, por sua própria origem é bem adaptado (ARAÚJO; WATT, 1988). 

O feijão–caupi é adaptado às condições de clima e solo do Norte e Nordeste do 

Brasil (BRASIL, 1984). Ao contrário do feijão comum (Phaseulos vulgaris L.) e outras 

leguminosas, pode ser cultivado no Brasil tanto no clima seco do Nordeste, como no clima 

úmido do Norte, abrangendo as latitudes de 5º N a 18º S, com uma temperatura adequada ao 

seu desenvolvimento situando-se na faixa de 20º C a 35º C (ARAÚJO et al., 1984). 

O maior produtor e também o maior consumidor mundial de feijão é o Brasil 

(AGRIANUAL, 1998). A área colhida, a produção e a produtividade do feijão-caupi possuem 

uma alta variação de ano para ano, em virtude, principalmente, das variações climáticas, 

características da agricultura de sequeiro. Em 1993 e 2001, a média anual da área colhida foi 

de 1.355.184 ha, a produção foi de 429.375 t e a produtividade, de 317 Kg/ha. Com base 

nesses dados e considerando que um hectare gera um emprego por ano, que o consumo per 

capita é de 18,6 kg, que o valor médio da saca de feijão é de US$ 33,84, estima-se que 

naquele período, o feijão-caupi, tenha gerado em média 1,36 milhões de empregos, 
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produzindo suprimento alimentar para 23,06 milhões de pessoas, tendo sua produção 

valorizada em US$ 242,6 milhões (FREIRE FILHO et al., 2005). 

Em cultivos de sequeiro o feijão-caupi pode ser utilizado como cultura principal nos 

monocultivos, na rotação de culturas, safrinha ou cultivos seqüenciados, não só com bons 

resultados econômicos, mas na melhoria das condições físicas e químicas do solo 

(CARDOSO, 2000).  

A produção de feijão-caupi no Estado vem apresentando, ao longo dos últimos anos, 

oscilações importantes de acréscimo e decréscimo. Em 1994 a produção estava em torno de 

292.762 toneladas caindo bruscamente para 58.056 toneladas em 1998. Essas variações na 

produção são típicas de regiões cujos processos produtivos são dependentes de chuvas, como 

no Nordeste brasileiro, em que um ano de distribuição pluviométrica regular é quase sempre 

seguido por um ano de distribuição irregular (CARDOSO, 2000). 

Nos últimos anos o rendimento desta espécie no Estado do Ceará vem reduzindo 

progressivamente devido a inúmeros fatores, entre eles: utilização de cultivares de baixo 

potencial genético e cultivo em caráter extensivo como cultura secundária, associada a outras 

culturas, principalmente o milho, mandioca e algodão (TEÓFILO et al., 2003). Segundo 

Matos Filho et al. (2009), as causas do seu baixo rendimento estão relacionadas a problemas 

edáficos; irregularidades das chuvas ou no suprimento inadequado de água no cultivo 

irrigado; fatores fitossanitários e ao uso de sistemas de produção de baixo nível tecnológico. 

A tendência atual é o incremento do uso de alta tecnologia na cultura, com a mecanização de 

todas as etapas do cultivo. Desse modo, além da produtividade e da qualidade, é 

imprescindível o melhoramento das características relacionadas à arquitetura da planta, com 

vistas à obtenção de plantas eretas que possibilitem a colheita mecanizada. 

O feijão-caupi possui alta variabilidade genética para quase todos os caracteres 

agronômicos desejáveis, entretanto é pouco melhorado, em comparação as outras culturas 

(FREIRE FILHO et al., 1992) tendo-se o seu melhoramento concentrado no aumento da 

produtividade e resistência a doenças (ARAÚJO; CARDOSO, 1981). 

No Brasil, os programas de melhoramento de feijão–caupi buscam, basicamente, o 

aumento da produtividade e melhoria da qualidade visual, culinária e nutricional dos grãos; 

aumento da adaptabilidade e estabilidade; tolerância a estresses hídricos; arquitetura adequada 

ao cultivo mecânico e à agricultura familiar; incorporação de resistência horizontal a doenças 
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e pragas; desenvolvimento de cultivares com grãos de cor verde persistente à secagem para 

enlatamento e congelamento; desenvolvimento de variedades com características para o 

processamento industrial, utilizados na produção de farinha e sopa pré-cozida (FREIRE 

FILHO et al., 2005). 

 

2.2. Divergência genética 

Em programas de melhoramento, combinações promissoras de parentais a “priori”, 

geneticamente divergentes, possibilitam a obtenção de populações segregantes com ampla 

variabilidade genética, o que aumenta a probabilidade de recuperação de linhagens superiores 

para as características de interesse. Assim, as análises de divergência genética têm se 

constituído num importante instrumento, auxiliando os melhoristas na quantificação da 

variabilidade genética e na identificação das características com maior contribuição para a 

dissimilaridade estimada (CRUZ; REGAZZI, 1994). 

A divergência genética tem uma estrutura complexa multidimensional com 

agrupamentos baseados em dados de progênie, marcadores genéticos, caracteres qualitativos 

ou quantitativos que podem diferir, porque todos os tipos de dados requerem suas próprias 

medidas de divergência genética. A diversidade genética não é atribuída ao acaso nas 

populações de plantas, pois possui uma estrutura que, geralmente, pode ser resumida em um 

modelo hierárquico de uma árvore, a qual pode ser construída como um resultado do processo 

natural de evolução, domesticação e melhoramento. A árvore da diversidade genética pode ser 

construída por ramificações ou por agrupamentos. Para o propósito de agrupamento, os dados 

morfológicos e/ou moleculares representam à sustentação da diversidade genética total 

(NETTO et al., 2004). 

A estimativa da distância genética entre genótipos informa a respeito da organização 

do germoplasma, aumenta a eficiência da amostragem de genótipos, auxilia na definição de 

cruzamentos artificiais, na incorporação de genes exóticos, na recomendação de cultivares 

para determinadas regiões, quando o objetivo é aumentar a base genética das cultivares sob 

cultivo (MOHAMMADI; PRASANNA, 2003). 

Dias (1998) alerta que muitas distâncias genéticas são essencialmente medidas de 

distâncias geométricas, sem qualquer conteúdo genético, e por isso são denominadas de 



15 

 

coeficientes de dissimilaridade ou divergência. Outro ponto considerado importante por 

outros autores é a distância geográfica como indicadora da divergência genética. Nessa linha 

de pesquisa Mary et al, (2006) estudaram a diversidade genética em genótipos de cana-de-

açúcar (Saccharum spontaneum L.) de quatro regiões geográficas da Índia utilizando 

marcadores RAPD e ISSR. Neste estudo pôde se verificar a presença de 491 bandas geradas 

sendo 83,9% polimórficas. Apesar do número elevado de bandas, os autores verificaram uma 

moderada diversidade entre os acessos, com pouca diversidade entre as regiões analisadas. 

Na mesma linha de pesquisa Wang et al. (2006) estudando a diversidade genética 

entre 129 acessos de soja coletados nos sete centros primários de diversidade da soja, na 

China e utilizando 60 iniciadores microssatélites, puderam constatar um total de 732 alelos. O 

conteúdo de informação polimórfica constatado por esses autores foi de 0,78 e o coeficiente 

de distância genético médio observado foi de 0,23. O agrupamento dos genótipos foi realizado 

em cinco grupos. Segundo os autores o agrupamento dos genótipos de acordo com a região 

geográfica pode resultar em uma ótima estratégia para representar todos os acessos avaliados. 

Cruz e Carneiro (2003) mencionam que a distância geográfica como indicadora de 

divergência genética tem recebido críticas, por se tratar de critérios que quantificam a 

diversidade existente entre as populações, e que, em muitos casos não se verifica relação entre 

diversidade genética e distância geográfica. A análise multivariada fornece coeficientes de 

distância genética entre os genótipos. Nesse conceito, parte-se da hipótese de que quanto 

maior a distância genética entre dois genótipos, maiores são as chances de combinações mais 

promissoras. Linhagens que possuem grande número de alelos em comum para um 

determinado caráter, são designadas como similares, e inadequadas para produzir 

cruzamentos superiores. Contrariamente, linhagens divergentes com diferenças na freqüência 

dos locos considerados, podem ser apropriadas para cruzamentos (CHIORATO, 2004). Nesse 

aspecto, vários são os trabalhos que comprovam a eficiência dos estudos de divergência 

genética em plantas, como pode ser observado nos trabalhos de Bertan et al. (2007). Esses 

autores estudando a divergência genética entre cultivares de trigo, utilizando 17 caracteres 

fenotípicos, puderam verificar alta variabilidade genética entre as cultivares avaliadas, sendo 

possível a identificação de genótipos, com boas características agronômicas e divergentes, as 

quais, por sua vez, receberão maior atenção por parte dos melhoristas para serem utilizados 

em cruzamentos artificiais. 
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No entanto, apesar do grande volume de trabalhos utilizando marcadores fenotípicos, 

nos estudos de divergência genética, houve nos últimos anos um aumento na aplicação de 

marcadores moleculares nos estudos de genética e melhoramento de plantas, tendo em vista as 

vantagens desses marcadores sobre os fenotípicos, tais como a possibilidade de serem 

avaliados em estágios iniciais do desenvolvimento da planta, não serem afetados por fatores 

ambientais, a possibilidade da avaliação de inúmeros genótipos em um pequeno espaço de 

tempo, dentre outras vantagens. 

2.3. Marcadores moleculares 

Até meados da década de 60, os marcadores utilizados em estudos de genética eram 

controlados por genes associados a caracteres fenotípicos. Em geral, características 

fenotípicas de variação discreta são utilizadas como marcadores morfológicos como fenótipos 

de fácil identificação visual. Os marcadores morfológicos contribuíram significativamente 

para o estabelecimento dos princípios teóricos do mapeamento genético e das análises de 

ligação gênica (LANZA et al., 2000). Entretanto, o número reduzido de marcadores 

fenotípicos disponíveis, a ausência de ligação destes com caracteres de importância 

econômica limitam sua utilização (GUIMARÃES; MOREIRA, 1999). 

Com o advento da biologia molecular, tornou-se possível a manipulação do DNA, 

que culminou no surgimento dos vários tipos de marcadores moleculares (LANZA et al., 

2000). O desenvolvimento dos marcadores moleculares apresenta uma grande contribuição 

para os estudos da genética de populações e melhoramento genético por tornar possível a 

análise de cada população, ou indivíduo de interesse, em um pequeno espaço de tempo, sendo 

possível à utilização de qualquer forma alélica (fragmento de DNA ou a expressão de uma 

proteína codificada por ele) originada de um genoma como marcador genético (SOUZA 

JUNIOR, 2001). 

Segundo Ferreira e Grattapaglia (1998), um marcador molecular é definido como 

todo e qualquer fenótipo molecular proveniente de um gene expresso, como no caso de 

isoenzimas, ou de um segmento específico de DNA (correspondendo a regiões expressas ou 

não do genoma), conceito semelhante é dado por Zimmer et al. (2005), no qual um marcador 

molecular é um segmento especifico de DNA, cuja seqüência básica difere para diferentes 

genótipos (polimorfismo) e, portanto, permite diferenciá-los. No entanto, para que o marcador 

molecular seja considerado marcador genético é necessário que o comportamento do mesmo 

esteja de acordo com as leis básicas de herança de Mendel (FERREIRA, 2003). 
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Diversas técnicas moleculares estão disponíveis para a detecção da variabilidade 

genética ao nível de seqüência de DNA, ou seja, para a determinação do polimorfismo 

genético, permitindo a obtenção de um número ilimitado de marcadores moleculares cobrindo 

todo o genoma do organismo. Tais marcadores podem ser utilizados para as mais diversas 

situações, tanto no estudo da genética como no melhoramento de plantas (FERREIRA; 

GRATTAPAGLIA, 1998). 

Várias técnicas envolvendo marcadores moleculares têm sido empregadas no estudo 

dos recursos genéticos vegetais. Dentre essas técnicas está o polimorfismo no comprimento de 

fragmentos de restrição (RFLP); o polimorfismo de DNA amplificado ao acaso (RAPD); 

polimorfismo de comprimento de fragmentos amplificados (AFLP); polimorfismo resultante 

da presença de diferentes números de elementos simples repetidos detectados por meio de 

marcadores microssatélites ou SSR (Simple Sequence Repeat), e polimorfismos obtidos a 

partir do sequenciamento de regiões do DNA ribossômico nuclear (nrDNA). Os marcadores 

moleculares ideais são aqueles que possuem elevado polimorfismo entre dois genótipos, 

herança co-dominante, distribuídos uniformemente por todo o genoma, facilmente 

visualizados e estáveis no decorrer das gerações (ZIMMER et al., 2005). 

Os marcadores moleculares têm sido sugeridos como ferramentas úteis no 

melhoramento de plantas em varias situações. São utilizados com sucesso na definição de 

grupos heteróticos em varias espécies vegetais, na caracterização de acessos de germoplasma 

e nos retrocruzamentos, auxiliando na seleção para o genitor recorrente e aumentando a 

eficiência do processo (RUMIN, 2005). 

 

 RAPD (Random Amplified polymorphic DNA) 

O marcador RAPD também conhecido como AP-PCR (Arbitrarely Primerd-PCR) foi 

desenvolvido nos anos 90, independentemente, por dois grupos de pesquisadores. O RAPD é 

uma variação da técnica de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) que utiliza um único 

iniciador de dez nucleotídeos e com seqüência arbitrária. Com isso, para que um fragmento de 

DNA seja amplificado, duas regiões complementares ao iniciador devem estar separadas por 

até 2000 pb em orientações opostas, amplificando fragmentos de DNA, distribuídos ao acaso 

no genoma, sem a necessidade de um conhecimento prévio do DNA (LANZA et al., 2000). 

Em função da grande quantidade de DNA produzido, o fragmento amplificado pode 

ser visualizado diretamente em um gel de eletroforese. A natureza molecular do polimorfismo 

em marcadores RAPD não está bem elucidada, entretanto, evidências experimentais indicam 

que diferenças em um par de bases são suficientes para causar a não complementaridade do 



18 

 

iniciador com o sitio de restrição e assim impedir a amplificação do segmento (FERREIRA; 

GRATTAPAGLIA, 1998); De acordo com Lanza et al. (2000), as bases moleculares do 

polimorfismo dos RAPDs são mutações de ponto, ou deleções nos sítios de pareamento do 

iniciador, ou inserções nos sítios de pareamento, deixando-os a uma distância tal que 

impossibilita sua amplificação. 

Os resultados da análise de RAPD em plantas indicam que a herança dos marcadores 

RAPD é de natureza dominante, devido ao fato de diferentes alelos de um mesmo gene não 

serem identificados utilizando estes marcadores (ZIMMER et al., 2005). Segundo Ferreira 

(2003), a técnica de RAPD não apresenta sensibilidade quantitativa suficiente para 

discriminar homozigotos e heterozigotos. Para Xavier et al. (2005), a técnica RAPD é rápida, 

barata e informativa, não necessitando o conhecimento prévio da seqüência de DNA alvo e 

amplifica as seqüências de DNA a partir de um par de iniciadores de seqüência arbitrária. 

Os marcadores RAPD apresentam uma série de vantagens, quando comparados com 

os marcadores RFLP (Restriction Fragment Length Polimorphisms), tais como: 

a) A técnica RAPD não requer a construção de uma biblioteca genômica, desse 

modo, um único conjunto de iniciadores pode ser utilizado para qualquer organismo; 

b) Para a utilização dos marcadores RAPD, necessita-se somente de uma pequena 

quantidade de DNA; 

c) Não necessita do uso de isótopos radioativos ou marcação não-radioativa; 

d) Apresenta custo mais baixo, em virtude dos gastos com mão-de-obra, reagentes e 

suplementos serem menores e não necessitar de instalações sofisticadas de laboratório; 

e) É uma técnica mais sensível na detecção de polimorfismo em nível de DNA. 

Os marcadores RAPD, entretanto, apresentam algumas limitações. As que possuem 

maior destaque são: 

a) Baixo conteúdo de informação genética por loco, onde apenas um alelo é 

detectado, o segmento que é amplificado, enquanto que as demais variações alélicas são 

classificadas como alelo nulo; 

b) A impossibilidade de discriminar genótipos heterozigotos de homozigotos, ou 

seja, herança dominante; 

c) O desconhecimento prévio da base genética das bandas, que pode ser limitante em 

alguns casos. 
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 AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) 

Em virtude da crescente disponibilidade do seqüenciamento de fragmentos de DNA, 

houve a possibilidade de converter marcadores RFLP em marcadores baseados em PCR. Para 

isso, as extremidades das sondas utilizadas para a detecção de RFLP são seqüenciadas e com 

a informação de seqüência são construídos pares de iniciadores específicos para recuperar os 

fragmentos polimórficos (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). 

Essa técnica combina a especificidade, resolução e poder de amostragem de digestão 

com enzimas de restrição com a velocidade e praticidade de detecção dos polimorfismos via 

PCR (FERREIRA, 2003). 

O polimorfismo gerado por marcadores AFLP é proveniente de mutações pontuais, 

inversões, deleções e inserções de bases na fita de DNA, as quais geram modificações (perdas 

ou ganhos) nos sítios de restrição, alterações nas seqüências reconhecidas pelas bases 

seletivas no extremo 3’ dos iniciadores utilizados para a amplificação, ou alteram o tamanho 

do fragmento gerado (ZIMMER et al., 2005). 

Segundo Milach (2002), a técnica de AFLP possui grande capacidade para detecção 

de variabilidade genética e uso em caracterização de cultivares, dentre outras vantagens tais 

como: 

a) Apresenta um grande número de fragmentos que são gerados e visualizados em 

um único gel, proporcionando uma amostragem ampla e simultânea de um genoma; 

b) Apresenta, também, grande poder de detecção de variabilidade genética, pois 

explora o polimorfismo de presença e ausência de sítios de restrição como no ensaio de RFLP 

e a ocorrência ou não de amplificação a partir de seqüências arbitrárias como na técnica de 

RAPD; 

As principais limitações da técnica de AFLP são: 

a) Por ter herança dominante apresenta a impossibilidade de diferenciar genótipos 

heterozigotos dos homozigotos; 

b) Exige a necessidade de preparação das amostras para o trabalho, envolvendo as 

etapas de digestão, ligação de adaptadores e pré-amplificação. 

 

 Microssatélites (Simple Sequence Repeat - SSR) 

Microssatélites ou simples seqüências repetidas (SSR) são seqüências de DNA com 

comprimento repetido de poucos pares de bases. Variações no número de repetições podem 

ser detectadas com PCR pelo desenvolvimento de iniciadores que flanqueiam o microssatélite 

(LI et al., 2001). A seqüência de DNA que flanqueia estas regiões contendo o microsatélite é 



20 

 

conservada dentro de uma espécie, permitindo a seleção de iniciadores que na PCR 

amplificam a região que contém o microssatélite (LANZA et al., 2000). 

Em genomas de eucariotos, estas seqüências simples são mais freqüentes, melhor 

distribuídas ao acaso e formam locos gênicos muito mais polimórficos (FERREIRA; 

GRATTAPAGLIA, 1998), esse polimorfismo observado nos marcadores microssatélites é 

obtido em virtude do número diferente de repetições das seqüências simples (TANYA et al., 

2001). Segundo Zucchi (2002), as regiões microssatélites são regiões instáveis do genoma, 

que estão sob alterações mutacionais, geralmente do tipo adição ou deleção de repetições em 

taxas mais elevadas que as observadas nas seqüências de DNA não repetitivo, sendo que esta 

taxa pode chegar até uma a cada 1000 pb. Esta instabilidade gera um grande número de locos 

polimórficos. 

Os fragmentos gerados da amplificação podem ser observados tanto em gel de 

agarose corado com brometo de etídeo, quanto em gel de poliacrilamida, visualizados 

radioativamente ou corado com nitrato de prata. 

De acordo com Li et al. (2001) os marcadores microssatélites combinam várias 

características desejáveis de outros marcadores, incluindo: 

a) Alto nível de polimorfismo e conteúdo de informação; 

b)  São freqüentemente distribuídos ao acaso; 

c)  Alta reprodutibilidade; 

d) Herança codominante e multialelismo; 

e) Cada loco microssatélite é analisado individualmente ao se utilizar o par de 

iniciadores construído especificamente para a sua amplificação. 

A maior limitação dos marcadores microssatélites é devido ao desenvolvimento dos 

iniciadores que necessita: 

a) Da construção de uma biblioteca genômica; 

b) Do seqüenciamento de DNA em larga escala; 

c) Da síntese de oligonucleotideos (iniciadores). 

 

 ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) 

Os marcadores de DNA comumente são baseados em PCR como o RAPD, AFLP ou 

microssatélites (SSR), no entanto, como já foi visto, esses métodos apresentam algumas 

limitações, tais como a baixa reprodutibilidade dos marcadores RAPD, o alto custo do AFLP 

e a necessidade do conhecimento prévio das sequências que flanqueiam as sequências 
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repetidas para o desenvolvimento de iniciadores SSR (GUPTA; VARSHNEY, 2000). 

Segundo Reddy et al. (2002), os marcadores ISSR superam a maioria dessas limitações. 

Marcadores ISSR envolvem a PCR para amplificar regiões entre microssatélites 

idênticos orientados em direções opostas, ou seja, inversamente orientados. Os iniciadores são 

construídos a partir das próprias seqüencias simples repetidas (SSR) proporcionando amplo 

arranjo de possíveis produtos amplificáveis (SOUFRAMANIEN; GOPALAKRISHNA, 

2004). Essa metodologia foi inicialmente proposta por Zietkiewicz et al. (1994) não sendo 

necessário nenhum conhecimento a priori do genoma para a sua utilização. As repetições 

usadas como iniciadores podem ser di nucleotídeos, tri nucleotídeos, tetra nucleotídeos ou 

penta nucleotídeos. Os iniciadores ISSR podem ou não serem ancorados, sendo geralmente 

ancorados em um seguimento de bases arbitrárias e/ou degeneradas, localizado em uma das 

extremidades (3’ ou 5’) da sequência repetitiva (ZIETKIEWICZ et al., 1994; REDDY et al., 

2002). 

A taxa evolucionária das mudanças dentro dos microssatélites é considerada alta em 

comparação com outras partes do DNA, então a probabilidade de polimorfismo nessas 

sequências é alta. A fonte de variabilidade dos marcadores ISSR pode ser atribuída a diversos 

fatores tais como: o DNA molde utilizado, já que os erros da DNA polimerase durante a 

replicação do DNA e falhas nos mecanismos de reparo são considerados mecanismos para a 

criação de variabilidade nas regiões microssatélites; a natureza do iniciador utilizado, isto é, o 

iniciador pode ser a própria sequência repetida (SSR); a presença ou não de uma região de 

ancoragem e o local do ancoramento (3’ ou 5’); e o método utilizado para a detecção do 

polimorfismo, nesse caso o sistema de detecção de eletroforese em poliacrilamida combinado 

com radioatividade tem sido apresentado como o mais sensível, seguido da poliacrilamida 

corada com nitrato de prata e gel de agarose corado com brometo de etídeo (REDDY et al., 

2002). 

Segundo Sousa et al. (2008), os marcadores microssatélites possuem alelos nulos, 

acarretando em problemas nas análises de diversidade genética. Já os marcadores ISSR 

apresentam um sistema de marcadores multilocos útil para “fingerprint” genômico, 

diversidade genética, filogenia molecular, mapeamento genético, determinação da freqüência 

de microssatélites no genoma, seleção assistida por marcadores e biologia evolutiva (REDDY 

et al., 2002). 

Diante do que foi exposto, os marcadores ISSR apresentam uma série de vantagens, 

tais como: 



22 

 

a) Requerem pouca infra-estrutura em termos de equipamento de laboratório para 

execução dos experimentos; 

b) A amplificação não requer informações de sucessão do genoma e de padrões 

altamente polimórficos; 

c) As seqüências-alvo dos ISSRs são abundantes ao longo do genoma de 

eucariontes e evoluem rapidamente; 

d) É um marcador molecular universal podendo ser utilizado em diversas 

espécies; 

e) Não necessita de um sistema de resolução sofisticado e laborioso, podendo ser 

utilizado o gel de agarose com brometo de etídeo; 

Entretanto, os marcadores ISSR apresentam algumas limitações quando comparado 

com marcadores co-dominantes como os microssatélites; 

a) A principal limitação dos marcadores ISSR é a não diferenciação entre 

indivíduos homozigotos e heterozigos. 

Para o maior aproveitamento dos marcadores moleculares nos estudos de genética e 

suas aplicações no melhoramento de plantas tornam-se necessários o conhecimento de 

algumas técnicas para a avaliação e correta interpretação dos resultados obtidos. Com isso, as 

análises multivariadas apresentam-se como uma importante ferramenta para auxiliar os 

melhoristas na identificação de genótipos superiores e interpretação dos resultados obtidos a 

partir das análises realizadas com marcadores moleculares. 

 

2.4. Técnicas multivariadas 

As análises multivariadas possibilitam a manipulação simultânea de vários 

caracteres, realizadas em cada indivíduo avaliado e são amplamente utilizadas em estudos de 

diversidade genética, independente do tipo de dado analisado (fenotípico, bioquímico ou 

marcador molecular) (MOHAMMADI e PRASANNA, 2003). 

As técnicas multivariadas podem ser classificadas de diversas maneiras. Segundo 

Mingoti (2005), a estatística multivariada pode ser dividida em: técnicas exploratórias, onde 

estão incluídas a análise de componentes principais, correlações canônicas, métodos de 

agrupamento e análise de discriminante; e técnicas de inferência estatística, dentre estas estão 

incluídas a análise de variância multivariada e a análise de regressão múltipla. 
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Para Hair et al. (2006), as técnicas multivariadas são divididas em: técnicas de 

dependência, tais como a análise de variância multivariada e a análise de discriminantes; e 

técnicas de interdependência, como no caso dos componentes principais e análise fatorial. 

As técnicas multivariadas podem ser utilizadas de diversas formas no melhoramento 

de plantas, no entanto Reis (1997) afirma que o importante na estatística multivariada não está 

nos cálculos, atualmente de fácil execução em programas computacionais, e sim em escolher 

o método adequado ao tipo de dado e interpretar os resultados de maneira a retirar as 

conclusões mais corretas. Para a execução dessa dissertação será abordado à teoria 

relacionada com as análises de variáveis canônicas, métodos de agrupamento, correlações 

canônicas e regressão múltipla. 

 

 Análise de variáveis canônicas 

A técnica das variáveis canônicas é um processo utilizado para a avaliação do grau 

de similaridade entre as populações, levando em consideração tanto a matriz de soma de 

quadrados e produtos residuais quanto à de soma de quadrados e produtos entre médias 

fenotípicas dos caracteres avaliados (MARTINS et al., 2003). Essa técnica, em estudos de 

divergência genética, além de possibilitar a identificação de grupos similares, à semelhança da 

técnica dos componentes principais, apresenta a vantagem de manter o princípio de 

conglomeração com base na distância de Mahalanobis (D
2
), considerando ainda as 

correlações residuais existentes entre as médias das populações (RESENDE, 1991). 

De acordo com a natureza da obtenção das variáveis canônicas, as seguintes 

propriedades foram observadas (CRUZ, 1990): as variáveis canônicas são funções lineares 

das variáveis originais; as variáveis canônicas são ortogonais entre si; e a variância associada 

a cada variável canônica decresce, de forma que a primeira combinação linear conterá a maior 

parte da variância total, a segunda combinação linear conterá a maior parte da variância 

restante e assim sucessivamente. 

Segundo Costa et al. (2006), a técnica de variáveis canônicas tem como objetivo a 

simplificação estrutural dos dados amostrais, de forma que diferenças entre tratamentos, em 

princípio influenciadas por um conjunto maior de variáveis, possam ser avaliadas em espaços 

bidimensionais ou tridimensionais de fácil interpretação geométrica, o que possibilita a 

identificação de grupos similares em estudos de divergência genética. Para Morais et al. 

(1998) as variáveis canônicas devem ser utilizadas quando se têm informações de r 
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observações de cada uma das p variáveis avaliadas em n populações, variedades, linhagens 

etc. 

Atualmente as variáveis canônicas têm sido utilizadas não só como ferramenta na 

análise da divergência genética como também na seleção de genótipos superiores, como pode 

ser observado nos trabalhos de Fonseca et al. (2006). Esses autores avaliaram a divergência 

genética entre 32 clones de café conilon (Coffea canephora Pierre ex Frohener), com vistas à 

identificação dos mais dissimilares, para o estabelecimento de programas de cruzamentos 

dirigidos e verificaram que as quatro primeiras variáveis canônicas acumularam 83,89% da 

variação total possibilitando a visualização de modo eficaz dos grupos de genótipos mais 

divergentes. 

Martins et al. (2003), utilizaram as técnicas de variáveis canônicas como ferramenta 

de ordenamento de genótipos em 248 progênies de meios-irmãos de Eucalyptus grandis e 

observaram a grande potencialidade dessa técnica como ferramenta de seleção de genótipos 

superiores. 

 

 Métodos de agrupamento 

As análises de agrupamento referem-se a um grupo de técnicas utilizadas na 

identificação de padrões de comportamento em banco de dados através da formação de grupos 

homogêneos de casos (BARROSO; ARTES, 2003). Conceito semelhante é dado por Pessoni 

(2007), sendo as análises de agrupamento um conjunto de técnicas multivariadas cujo 

principal propósito é agrupar indivíduos ou objetos baseados nas características que eles 

possuem. Assim indivíduos com descrições similares são matematicamente alocados no 

mesmo grupo. Com isso, os grupos resultantes apresentam elevada homogeneidade interna e 

alta heterogeneidade entre grupos. Já para Cruz e Regazzi (1994), as análises de agrupamento 

possuem a finalidade de reunir, por algum critério de classificação, as unidades amostrais em 

vários grupos, maximizando a homogeneidade dentro do grupo, ao mesmo tempo em que 

maximiza a heterogeneidade entre grupos. 

No processo de agrupamento inicialmente utiliza-se uma medida de similaridade ou 

dissimilaridade entre as unidades amostrais e em seguida ocorre a formação dos grupos 

através de uma técnica de agrupamento (CRUZ; REGAZZI, 1994). 

Em relação às técnicas de agrupamento Mohammadi e Prasanna (2003), admitem 

duas diferentes abordagens, as hierárquicas e não hierárquicas. As primeiras consideram que 
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inicialmente cada indivíduo encontra-se isolado e o processo segue-se aproximando os 

indivíduos de acordo com as suas similaridades até que se atinja uma estabilidade. As técnicas 

não hierárquicas não envolvem a construção de dendrogramas ou árvores. A distribuição dos 

indivíduos nos grupos é fundamentada em processos denominados de limiar seqüencial, 

limiar paralelo, ou otimização, uma vez que o número de grupos a serem formados é pré-

estabelecido (MOHAMMADI; PRASANNA, 2003). 

As análises de agrupamento têm se apresentado como uma importante ferramenta 

estatística para o melhoramento vegetal, entretanto Hair Jr. et al. (2006) informam alguns 

cuidados que se deve ter na utilização dessas técnicas, tais como: 

a) As análises de agrupamento são técnicas exploratórias ou descritivas não 

podendo realizar inferências estatísticas para além dos dados analisados; 

b) O agrupamento obtido pela técnica não é único, já que a pertinência a um 

agrupamento para qualquer número de soluções depende de muitos elementos do 

procedimento, e muitas soluções diferentes podem ser obtidas pela variação de um ou mais 

elementos; 

c) As análises de agrupamento sempre formarão grupos, independente da 

verdadeira existência de qualquer estrutura dos dados; 

d) A solução de agrupamentos é totalmente dependente das variáveis usadas como 

base para as medidas de similaridade ou dissimilaridade, com isso o acréscimo ou a retirada 

de variáveis importantes podem provocar mudanças de grande magnitude nos resultados. 

Apesar dos cuidados que se deve ter na realização das análises de agrupamentos estas 

tem ganhado grande espaço na pesquisa voltada para a genética de populações e o 

melhoramento vegetal como pode ser observado nos trabalhos de Oliveira et al. (2007). Esses 

autores utilizando técnicas multivariadas quantificaram a divergência genética em 87 acessos 

de açaizeiro conservados na coleção de germoplasma da Embrapa Amazônia Oriental por 

meio de 22 descritores morfoagronômicos. Os autores verificaram a divisão dos acessos em 

cinco grupos quando avaliados pelo método UPGMA fundamentado na distância Euclidiana 

média, enquanto que o método de otimização de Tocher agrupou esses mesmos acessos em 24 

grupos. 

Já Shimoya et al. (2002) estudando a divergência genética em 99 acessos de capim-

elefante do Banco de Germoplasma da Embrapa e a contribuição de 17 caracteres 

quantitativos para a divergência genética por meio de análises multivariadas (distância de 

Mahalanobis, método de Tocher e variáveis canônicas), observaram o agrupamento desses 

genótipos em 18 grupos, e que, as sete primeiras variáveis canônicas foram responsáveis por 
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81,8% da variação acumulada. Quanto à importância relativa dos caracteres para a 

divergência genética os autores constataram que sete das 17 variáveis respostas utilizadas 

podem ser descartadas haja vista a pequena contribuição destas variáveis para a divergência 

genética. 

Terzopoulos e Bebeli (2008), estimando a divergência genética em genótipos de fava 

(Vicia fava L.) utilizando marcadores ISSR, observaram a presença de 192 bandas, nas quais 

190 foram polimórficas. Para a estimativa da divergência genética entre os indivíduos 

testados, os autores utilizaram como média do conteúdo de informação polimórfica (PIC) a 

fórmula descrita por De Riek et al. (2001), já para o agrupamento dos genótipos foi utilizada a 

distância média entre grupos (UPGMA) fundamentada na distância de Nei. Os autores 

verificaram o agrupamento dos genótipos em 20 grupos indicando a alta variabilidade nos 

genótipos testados. 

 

 Correlações canônicas 

Correlação canônica pode ser definida como uma medida da força das relações gerais 

entre as composições lineares (variáveis estatísticas canônicas) para as variáveis 

independentes e dependentes. Com efeito, ela representa a correlação bivariada entre as duas 

variáveis estatísticas canônicas (HAIR JR. et al., 2006). 

As correlações canônicas têm como objetivo principal a identificação e quantificação 

das relações lineares existentes entre dois conjuntos de múltiplas variáveis, sendo elas 

métricas ou não-métricas (JOHNSON; WICHERN, 2002). Para Vessoni (1998), o objetivo da 

correlação canônica é determinar uma combinação linear para cada grupo de variáveis 

(dependentes e independentes) que maximize a correlação entre os dois grupos. 

Cruz e Regazzi (1994) comentam que a grande vantagem dessa técnica é a 

possibilidade em auxiliar o melhorista no estudo que envolva mais de uma variável 

dependente, permitindo que os esforços sejam dirigidos para caracteres de alta herdabilidade, 

de fácil mensuração e de menos complexidade na produção de grãos no melhoramento 

genético de plantas. Nesse sentido Vessoni (1998), afirma que essa técnica pode ser muito útil 

em problemas que envolvam mais de uma variável métrica dependente. As correlações 

canônicas podem simplificar o problema e determinar quais variáveis são mais importantes na 

análise, podendo a mesma ser realizada em duas fases, primeiro determinando os fatores 

relevantes e em seguida realizando regressões simples entre os mesmos. 

Com base nas vantagens das correlações canônicas e no seu impacto positivo para o 

melhoramento de plantas, algumas pesquisas estão sendo realizadas comprovando a eficácia 
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dessa técnica para o melhoramento de plantas, tais como nos trabalhos de Tavares et al. 

(1999). Esses autores estimaram correlações canônicas entre peso total de frutos e número 

total de frutos de pimentão com o grupo produção precoce-número de frutos e produção 

precoce-peso de frutos e verificaram correlações positivas de alta magnitude, indicando a 

seleção de genótipos pode ser realizada logo nas primeiras colheitas. Outro importante 

resultado desse estudo foi a significância das correlações canônicas entre o peso e o número 

total de frutos de pimentão, e comprimento, largura e número de lóculos do fruto sugerindo 

que o peso total de frutos será maior em plantas de pimentão que produzam frutos com menor 

largura e maior número de lóculos. 

Coimbra et al. (2000), estimando correlações canônicas entre os componentes 

primários e secundários do rendimento de grãos em feijão comum verificaram que plantas 

mais produtivas são proporcionadas pelo maior número de legumes por planta, maior altura, 

menor estatura de inserção do primeiro legume e maior ciclo reprodutivo. 

 

 Análise de trilha 

Em programas de melhoramento genético, o conhecimento da correlação entre 

caracteres é importante quando se deseja fazer seleção simultânea de caracteres, ou quando 

um caráter de interesse apresenta baixa herdabilidade, problemas de medição ou de 

identificação. Neste caso, ao selecionar outro caráter de alta herdabilidade, de fácil medição, 

identificação e que apresenta alta correlação com o caráter desejado, o melhorista poderá 

obter progressos mais rápidos em relação ao uso de seleção direta (CARVALHO et al., 1999). 

Segundo Furtado et al. (2002), apesar da utilidade dessas estimativas no entendimento de um 

caráter complexo como o rendimento de grãos, elas não determinam a importância relativa 

das influências diretas e indiretas desses caracteres que compõem o rendimento de grãos. 

Com o objetivo de compreender melhor as causas envolvidas nas associações de 

caracteres, Wright (1921) propôs um método de desdobramento das correlações, estimada em 

efeitos diretos e indiretos das variáveis sobre uma variável básica, denominado análise de 

trilha, o qual mede a influência direta de uma variável sobre a outra, que é independente das 

demais. A análise de trilha pode, portanto, ser feita a partir de correlações fenotípicas, 

genéticas ou ambientais (CRUZ, 2006). 

A análise de trilha, conforme Cruz e Carneiro (2003) permitem a obtenção de 

informações a respeito dos efeitos diretos e indiretos de um grupo de caracteres, em relação a 

um determinado caráter considerado de maior importância (variável básica). Assim, para fins 

de melhoramento, é importante identificar entre as características de alta correlação com a 
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variável básica, as de maior efeito direto no sentido favorável à seleção, de tal forma que a 

resposta correlacionada por meio da seleção indireta seja eficiente (SEVERINO et al., 2002). 

De posse dos conhecimentos proporcionados pelas técnicas multivariadas o 

melhorista se depara com várias informações úteis para auxiliar no desenvolvimento de novas 

cultivares, no entanto em programas de melhoramento genético é verificado uma grande 

quantidade de genótipos a serem selecionados, com isso a utilização de ferramentas que 

auxiliem na identificação de genótipos superiores se tornam necessárias na condução do 

processo de seleção. 

 

2.5. Índice de seleção 

Os melhoristas de plantas freqüentemente se defrontam com o problema de 

identificar genótipos superiores baseados em avaliações subjetivas. Durante os vários ciclos 

de seleção, procura-se selecionar materiais que possuam equilíbrio de atributos desejáveis e 

que justifiquem o lançamento como uma nova cultivar (BARBOSA; PINTO, 1998). Dessa 

forma, geralmente, são obtidas medidas de diversos caracteres com a finalidade de selecioná-

los simultaneamente. Abordagens matemáticas dessa situação levaram ao desenvolvimento 

dos índices de seleção, que, normalmente, são obtidos como combinações lineares das 

medidas fenotípicas dos diversos caracteres, permitindo utilizar um único valor para efetuar a 

seleção de maneira mais eficiente (GARCIA; SOUSA JUNIOR, 1999). 

O índice de seleção constitui-se num caráter adicional, estabelecido pela combinação 

linear ótima de vários caracteres preferencialmente não correlacionados. O valor observado 

para cada característica é ponderado por um coeficiente, representado como 𝐼 = 𝑏1𝑃1 + ⋯ +

𝑏𝑖𝑃𝑖 , onde I é o índice de seleção, Pi representa o valor fenotípico observado para a i-ésima 

característica e bi é o coeficiente atribuído a i-ésima característica no índice de seleção 

(CRUZ; REGAZZI, 2002). Neste aspecto, torna-se possível efetuar, com eficiência, a seleção 

simultânea de caracteres com base nos valores genéticos dos indivíduos ou famílias. 

Os índices de seleção foram inicialmente propostos visando à seleção simultânea de 

vários caracteres e, por exigirem o conhecimento de estimativas de variância e covariâncias, 

são apropriadas para programas de seleção recorrente. No entanto, nas fases finais dos 

programas de melhoramento têm-se cultivares ou linhagens que não serão mais recombinados 

e, portanto, devem apresentar um desempenho no mínimo igual a das cultivares existentes no 

mercado. Com isso, foram propostos outros índices, que por não requererem o conhecimento 

das variâncias e covariâncias, podem ser utilizados tanto em programas de seleção recorrente 

quanto para genótipos já fixados (SANTOS, 2005). 
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 Índices lineares ou otimizados 

O primeiro índice de seleção relatado na literatura foi proposto por Smith (1936) e 

adaptado ao melhoramento genético animal por Hanzel (1943), sendo este denominado índice 

de Smith-Hanzel ou índice clássico. O termo otimizado foi empregado para permitir 

diferenciar as modificações propostas por outros autores (HANZEL, 1943; BAKER, 1986) da 

proposta original de Smith (1936). 

Segundo Baker (1986), a maioria dos índices baseados no índice clássico é resolvido 

de acordo com a seguinte expressão: 

𝑃𝑏 = 𝐺𝑎 

Em que: 

P: matriz formada por estimativas das variâncias e covariâncias entre os caracteres de 

dimensões n x n; 

b: vetor dos coeficientes dos valores fenotípicos a serem estimados, com dimensão n x 1; 

G: matriz simétrica formada por estimativas das variâncias e covariâncias genotípicas entre os 

caracteres de dimensões n x n; 

a: vetor dos pesos econômicos relativos atribuídos aos caracteres, com dimensão n x 1; 

 

Dessa forma, o coeficiente dos índices de seleção é obtido pela seguinte expressão: 

𝑏 = 𝑃−1𝐺𝑎 

Em que: 

P
-1

: é o inverso da matriz de variâncias e covariâncias fenotípicas. 

Observa-se nas expressões apresentadas que o índice otimizado refere-se ao aumento 

dos valores genotípicos dos materiais que compõem uma população, melhorando-a 

geneticamente para todos os caracteres sob seleção (FARIAS, 2005). Assim sendo, na 

utilização desses métodos torna-se necessário que se conheçam as matrizes P e G, além de se 

definir os pesos econômicos relativos aos caracteres. Com isso, a eficiência na utilização do 

índice otimizado pode ser atribuída à habilidade do melhorista em definir corretamente os 

valores dos pesos aos caracteres que serão examinados e a precisão dos dados experimentais 

(SANTOS, 2005). 

Lin (1978) relatou que a aplicação dos índices de seleção tem limitações, 

principalmente devido a imprecisões nas matrizes de variâncias e covariâncias, na mudança 
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dos parâmetros genéticos com a seleção e na estimação dos limites de seleção. White e Hodge 

(1989) argumentaram que, devido a alterações nos parâmetros genéticos, provocadas pela 

seleção com base no índice, é necessária a sua reconstrução a cada ciclo de seleção. No 

entanto, Baker (1986), afirma que a maior limitação na utilização dos índices otimizados se dá 

no estabelecimento dos pesos econômicos, os quais devem ser estabelecidos, respeitando-se a 

proporcionalidade dos caracteres envolvidos. Outros problemas que podem ocorrer na 

utilização dos índices lineares deve-se à intensidade de seleção a ser aplicada e aos ganhos 

desejados por caractere. Diante disso, sugiram índices que não dependiam dessas 

pressuposições para a sua utilização, tais como os índices propostos por Elston (1963), 

Mulamba e Mock (1978) e Garcia (1998). 

 Índices de seleção não lineares 

Em virtude das limitações observadas nos índices lineares para a seleção de 

genótipos já fixados, Elston (1963) propôs a aplicação de um índice multiplicativo o qual 

pode ser aplicado tanto para genótipos já fixados quanto para seleção recorrente. Com isso, 

outros autores propuseram a aplicação de índices que não necessitariam das pressuposições já 

discutidas anteriormente, podendo, assim, serem utilizados para a seleção em genótipos já 

fixados, tais como o Índice base (WILLIAMS, 1962), Índice por ganhos desejados (PESEK; 

BAKER, 1969), Índice multiplicativo (SUBANDI et al., 1973), Índices de soma de postos 

(MULAMBA; MOCK, 1978) e Distância genótipo-ideótipo (CRUZ, 2006). 

 

a) Índice base (WILLIAMS, 1962). 

O índice base sugerido por Williams pode ser usado para o melhoramento simultâneo 

de duas ou mais características. Neste caso, um índice é calculado para cada genótipo 

ponderando-se os valores fenotípicos observados, de cada característica, pelos seus 

respectivos valores econômicos e somando-se todas as características com pesos econômicos 

não-nulos. O índice base de Williams, não requer estimativas dos parâmetros genotípicos e 

fenotípicos e utiliza os valores econômicos relativos (ai) como coeficientes do índice, dada 

pela seguinte expressão: 

𝐼 = 𝑎1𝑦1 + 𝑎2𝑦2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑦𝑛 =  𝑎𝑖𝑦𝑖 = 𝑦′𝑎𝑛
𝑖=1 . 

 

b) Índice por ganhos desejados (PESEK; BAKER, 1969). 

Em virtude da dificuldade de estabelecer os pesos econômicos relativos aos diversos 

caracteres utilizados, Pesek e Baker (1969) propuseram um índice onde os pesos podem ser 
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substituídos pelos ganhos desejados pelo melhorista em cada caráter. Cruz e Regazzi (2002) 

comentam que para o cálculo deste índice torna-se necessário o conhecimento da expressão 

do ganho esperado dos vários caracteres, dado pela seguinte equação: Δ𝑔 = 𝐺𝑏𝑖/𝜎𝑙. Nesta 

expressão, substitui-se o vetor dos ganhos esperados (Δ𝑔) pelo vetor de ganhos desejados 

(Δ𝑔𝑑), e assim estima-se o vetor dos coeficientes de ponderação do índice (b) pela expressão: 

𝑏 = 𝐺−1∆𝑔𝑑 . 

 

c) Índice multiplicativo (SUBANDI et al., 1973). 

O índice multiplicativo proposto pelos autores Subandi et al. (1973) é obtido pela 

multiplicação dos valores padronizados de cada caráter por genótipo, constituindo o seguinte 

índice: 𝐼 = 𝑌1
𝑘1𝑌2

𝑘2 …𝑌𝑛
𝑘𝑛 , em que Yj refere-se ao valor médio do caráter j; onde kj=1, se for 

considerada a relação direta do índice com a variável e kj = -1, se for considerada a relação 

inversa do índice com a variável. 

 

d) Índices de soma de postos (MULAMBA; MOCK, 1978). 

O índice de soma de postos ou “ranking” proposto por Mulamba e Mock (1978), 

constitui no ordenamento dos genótipos, em relação a cada um dos caracteres avaliados, em 

ordem favorável aos objetivos do programa de melhoramento, não necessitando a utilização 

do estabelecimento de pesos econômicos ou das estimativas de variâncias e covariâncias 

genotípicas e fenotípicas. Este índice é calculado pelo somatório dos postos que cada genótipo 

obteve em cada caráter, como apresentado na seguinte equação 𝐼𝑀𝑀𝑖 =  𝑛𝑖𝑗 , em que: IMMi 

refere-se ao índice do genótipo i; 𝑛𝑖𝑗  é o ordenamento do genótipo i no caractere j. 

 

e) Distância genótipo-ideótipo (CRUZ, 2006). 

O índice da distância genótipo-ideótipo é fundamentado na estimação da distância 

dos genótipos avaliados a um ideótipo previamente definido pelo melhorista. Com base nesse 

índice são identificados os melhores genótipos e calculados os ganhos por seleção. A partir 

dos valores dentro de um intervalo de variação em torno de um ótimo (Yij) com magnitude 

próxima do valor ótimo (VOj) é realizada a análise dos componentes principais, obtendo-se os 

autovalores e autovetores associados à matriz de correlação entre as variáveis analisadas 

(CRUZ, 2006). O cálculo do índice é realizado pela seguinte expressão: 

𝐼𝐷𝐺 =  
1

𝑛
  𝑌𝑖𝑗 − 𝑉𝑂𝑗  ²𝑛

𝑗=1 . 
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4. CAPITULO I. Divergência genética entre genótipos de feijão-caupi de porte ereto 

e ciclo precoce
1
 

 

Resumo – Objetivou-se com esse trabalho realizar o agrupamento de genótipos de feijão-

caupi de porte ereto e ciclo precoce utilizando técnicas multivariadas, visando à formação de 

blocos de cruzamentos e estimar a contribuição relativa das variáveis respostas estudadas para 

a divergência genética. Utilizou-se 28 linhagens do Banco de Germoplasma da Universidade 

Federal do Ceará e Embrapa Meio-Norte. O experimento foi conduzido em blocos ao acaso 

com quatro repetições. As variáveis utilizadas foram: floração inicial, ângulo de inserção dos 

ramos laterais, número de nós no ramo principal, número de vagens por planta, número de 

sementes por vagem, comprimento da vagem, peso de cem sementes, índice de grãos, 

produtividade e ciclo da cultura. Para a análise da divergência genética utilizou-se as variáveis 

canônicas, distância de Mahalanobis e o método aglomerativo de Tocher. A maioria das 

distâncias máximas observadas foi obtida quando combinadas com os genótipos CE-46, 

indicando esse genótipo como o mais divergente. Os cruzamentos entre os grupos VIII e XI e 

grupos VII e VIII podem resultar na produção de novas combinações gênicas. As variáveis 

respostas floração inicial e ciclo da cultura contribuem em maior magnitude para a 

quantificação da divergência genética entre os genótipos avaliados. 

Termos para indexação: Vigna unguiculata, dissimilaridade, técnicas multivariadas 

 

Abstract – The aim of this work was realizing the grouping of early and erect cowpea 

genotypes using multivariate analysis, aiming at the formation of blocks of crosses and 

indicate the relative contribution of the variables studied for genetic divergence. Twent-eight 

28 lines from Germplasm Bank of the Universidade Federal do Ceará and Embrapa Meio-

Norte, in Brazil was used. The experiment was carried out in a randomized block design with 

four replications. The following traits were analyzed: initial flowering, angle of insertion of 

branches, number of nodes in the main branch, number of pods per plant, number of seeds per 

pod, the pod length, weight a hundred seeds, grains index, yield and cycle of culture. For the 

analysis of genetic divergence used to be the canonical variables, Mahalanobis generalized 

distance and Tocher’s method. Most of observed maximum distance was when combined 

with the genotypes CE-46, indicating that genotype as the most divergent. The crossings 

                                                           
1
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between the groups VIII and XI and groups VII and VIII may result in production of new 

gene combinations. The initial flowering and cycle of culture traits contributed to a greater 

magnitude for the quantification of genetic divergence between the genotypes evaluated. 

Index terms: Vigna unguiculata, dissimilarity, multivariate techniques. 

 

4.1.  Introdução 

O feijão–caupi (feijão macaça, feijão–macáçar ou feijão–de–corda) Vigna 

unguiculata (L.) Walp, é uma das fontes alimentares mais importantes e estratégicas para as 

regiões tropicais e subtropicais do mundo (FREIRE-FILHO et al., 2005), é uma das Fabaceas 

mais adaptadas, versáteis e nutritivas entre as espécies cultivadas. 

A espécie é bem adaptada às condições de clima e solo do Norte e Nordeste do 

Brasil (BRASIL, 1984), ao contrário do feijão comum (Phaseulos vulgaris L.) e outras 

Fabaceas, pode ser cultivada no Brasil tanto no clima seco do Nordeste, como no clima úmido 

do Norte, abrangendo as latitudes de 5º N a 18º S, com uma temperatura adequada ao seu 

desenvolvimento situando–se na faixa de 20º C a 35º C (ARAÚJO, 1988). 

Nos últimos anos o rendimento desta cultura no estado do Ceará vem reduzindo 

progressivamente, sendo encontradas produtividades entre 75 e 473 kg/ha (CONAB, 2008), 

não refletindo o potencial genético das cultivares utilizadas no estado. A causa da baixa 

produtividade é decorrente de inúmeros fatores, entre eles: utilização de cultivares de baixo 

potencial genético e cultivo em caráter extensivo como cultura secundária, associada às outras 

culturas, principalmente o milho, mandioca e algodão (TEOFILO, 2003). 

O feijão-caupi possui alta variabilidade genética para quase todos os caracteres 

agronômicos desejáveis, entretanto é pouco melhorado, em comparação com outras culturas 

tendo–se o seu melhoramento concentrado no aumento da produtividade e resistência a 

doenças (HALL et al., 2003). 

O melhoramento genético do feijão-caupi inicia-se com a seleção de parentais e 

formação da população básica gerando populações segregantes (FREIRE-FILHO et al., 2005) 

nas quais se procede à seleção de linhagens superiores, o que torna importante o 

conhecimento da dissimilaridade entre os genitores. Em vista disto, estudos sobre divergência 

genética são de grande importância em programas de melhoramento, pois permitem 
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identificar genitores adequados à obtenção de híbridos com maior efeito heterótico e que 

proporcionem maior segregação em recombinações, possibilitando o aparecimento de 

genótipos transgressivos (CRUZ; CARNEIRO, 2003). 

Várias técnicas multivariadas podem ser aplicadas na predição da divergência 

genética, tais como os métodos aglomerativos, análises por componentes principais e/ou por 

variáveis canônicas. A escolha do método mais adequado deve ser realizada em função da 

precisão desejada, da facilidade de análise e da forma com que os dados foram obtidos 

(CRUZ, 1990). 

A análise de agrupamento refere-se a um grupo de técnicas multivariadas cuja 

finalidade primária é agregar indivíduos com base nas características que eles possuem com 

isso os agrupamentos resultantes devem exibir elevada homogeneidade interna e elevada 

heterogeneidade externa (HAIR et al., 2005). Entre os métodos de dissimilaridade a distância 

generalizada de Mahalanobis (D²) tem sido bastante utilizada nas análises de agrupamento 

cujos métodos mais comuns são os hierárquicos (FERREIRA, 1993). Esse método não apenas 

executa um processo de padronização dos dados, estabelecendo uma escala em termos de 

desvios-padrão, mas também soma a variância-covariância acumulada dentro dos grupos, o 

que ajusta as intercorrelações entre as variáveis, com isso a distância de Mahalanobis (D²) 

computa uma medida de distância entre indivíduos comparável com o coeficiente de 

determinação em regressão (HAIR et al., 2005). 

Já no método das variáveis canônicas, e também no de componentes principais o 

objetivo é avaliar a similaridade entre genótipos por intermédio de uma dispersão gráfica, em 

que se consideram, em geral, dois eixos cartesianos (CRUZ; REGAZZI, 2001). A aplicação 

dessas diversas técnicas multivariadas vem promovendo bons resultados em diversas culturas 

tais como mandioca (NICK et al., 2008), açaí (OLIVEIRA et al., 2007), café (FONSECA et 

al., 2006) e capim (SHIMOYA et al., 2002). 

Diante da importância da cultura do feijão-caupi para o Norte e Nordeste do Brasil, 

objetivou-se com esse trabalho realizar o agrupamento de genótipos de feijão-caupi de porte 

ereto e ciclo precoce em função da dissimilaridade genética, visando à formação de blocos de 

cruzamentos e indicar a contribuição relativa das variáveis respostas estudadas para a 

divergência genética, visando aumentar a eficiência do processo de seleção. 
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4.2.  Material e métodos 

O experimento foi conduzido na Fazenda Lavoura Seca, pertencente ao Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará (CCA/UFC), localizada no município de 

Quixadá, no Sertão Central do estado do Ceará, situada na 4º 59’ latitude sul, 39º 01’ Grm 

longitude oeste, altitude de 190 m, cujo clima é caracterizado como Aw’ (KOPPEN, 1918), 

no ano agrícola de 2008. 

O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições. 

A unidade experimental foi composta por quatro fileiras de 5,0 m de comprimento, utilizando 

um espaçamento entre fileiras de 0,5 m e entre plantas de 0,2 m. A área útil da parcela, para a 

tomada de dados, foi composta pelas duas fileiras centrais, eliminando-se 0,5 m da 

extremidade de cada fileira, totalizando uma área de 8 m². 

Os tratamentos foram constituídos de 27 linhagens de feijão-caupi de porte ereto e 

ciclo precoce (ciclo<70 dias) e 1 cultivar de porte semi-ereto e ciclo precoce (BR9-Longá) 

cujas sementes foram provenientes do Banco de Germoplasma da Universidade Federal do 

Ceará e do programa de melhoramento genético de feijão-caupi da Embrapa Meio Norte. As 

variáveis respostas utilizadas foram: floração inicial, ângulo de inserção dos ramos laterais 

(AIRL), número de nós no ramo principal (NNRP), número de vagens por planta (NVP), 

número de sementes por vagem (NSV), comprimento da vagem (Comp.Vag.), peso de cem 

sementes (P100), índice de grãos (IDG), produtividade de grãos (Kg/ha) e ciclo da cultura. 

Inicialmente realizou-se a análise de variância univariada com o objetivo de verificar 

a variabilidade entre as linhagens testadas e, posteriormente foi realizada a análise de 

agrupamento utilizando-se o método da ligação média entre grupo (UPGMA) e a distância 

generalizada de Mahalanobis (D²) como medida de dissimilaridade genética. Para estimar a 

distância generalizada de Mahalanobis, inicialmente foram computadas as médias de todas as 

variáveis de cada cultivar e, em seguida, estabelecida a matriz de covariância residual, a 

matriz de transformação de dados, a variância das variáveis transformadas, as médias das 

variáveis não correlacionadas e, finalmente, a técnica de condensação pivotal para resolução 

da matriz de dispersão. 

Com relação ao estabelecimento de grupos similares, foi aplicado o método 

hierárquico aglomerativo de otimização, proposto por Tocher (RAO, 1952), cujos cálculos 

foram igualmente baseados na distância generalizada de Mahalanobis (D
2
), admitindo-se que 
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a média das distâncias intragrupo deve ser menor que as distâncias intergrupo (CRUZ; 

REGAZZI, 2001). 

Além do estudo para formação de grupos, também foram efetuadas as seguintes 

etapas: investigação da contribuição relativa de cada caráter para a divergência genética entre 

eles; estimativa da maior distância, dentre o conjunto de menores distâncias, entre cada 

linhagem; e a estimativa das distâncias médias intergrupos correspondentes aos grupos 

formados. Subseqüentemente, procedeu-se à elaboração da dispersão gráfica, utilizando os 

resultados da análise de conglomeração intra e intergrupos entre as linhagens, os quais foram 

também obtidos com base na estatística D
2
 de Mahalanobis. Foi utilizada, também, a análise 

de variáveis canônicas, avaliando a contribuição relativa de cada caráter para a divergência 

genética. Todas as análises foram realizadas utilizando-se o aplicativo computacional GENES 

(CRUZ, 2001). 

 

4.3.  Resultados e discussão 

As distâncias D² mínimas e máximas entre os genótipos estudados estão 

apresentadas na Tabela 1. Verificam-se nas distâncias máximas que 89,2% dos genótipos 

avaliados apresentaram suas distâncias D² máximas quando combinadas com o genótipo CE-

46 (1), sendo os maiores valores de divergência genética obtidos entre os genótipos CE-46 (1) 

e MNC 03-720C-11 (22) (D²=438,585704), e CE-46 (1) e CE-76 (3) (D
2
=432,250869), 

indicando o genótipo CE-46 como o mais divergente entre todos. Estas combinações devem 

receber uma atenção especial por parte dos programas de melhoramento em feijão-caupi, 

sendo estes genótipos os mais indicados para a utilização em combinações híbridas, devido à 

alta divergência genética encontrada e a maior probabilidade de encontrar combinações 

gênicas favoráveis permitindo a seleção de genótipos transgressivos. 

Segundo Oliveira et al. (2003), a grande amplitude de D² e os altos valores 

estimados para os pares de linhagens revelam a grande variabilidade genética existente neste 

grupo de genótipos estudados, o que torna possível a identificação de genitores para a 

formação de uma população com uma ampla base genética, aumentando assim, a 

probabilidade de obtenção de genótipos superiores nas gerações segregantes. 

O menor valor de D² foi atribuído ao par de genótipos CB-3 (14) e CB-27 (15), 

indicando grande similaridade entre estes dois genótipos para os caracteres estudados. A 
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maior similaridade entre estes dois genótipos pode ser atribuída a uma base genética 

semelhante, haja vista, que os dois genótipos são provenientes do programa de melhoramento 

genético da California-USA (California Blackeye). Observa-se na mesma Tabela 1 que 17,8% 

dos genótipos avaliados apresentaram a menor distância genética quando combinados com o 

genótipo CB-27, indicando este genótipo como o mais similar entre os avaliados. 
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Tabela 1. Distâncias D² de Mahalanobis máximas e mínimas entre os 28 genótipos de feijão-

caupi. 

Genótipos 
Distância D² entre genótipos 

Mínimas Máximas 

1 – CE – 46 126,242993 2 438,585704 22 

2 – CE – 73 37,788717 4 299,506232 16 

3 – CE – 76 25,520256 22 432,250869 1 

4 – CE – 77 37,788717 2 314,378907 16 

5 – CE – 103 31,001791 6 302,199578 1 

6 – CE – 104 31,001791 5 339,13814 1 

7 – CE – 113 46,896019 4 357,796486 1 

8 – CE – 796 23,747772 27 378,389635 1 

9 – CE – 542 20,1808 17 352,630963 1 

10 – CE – 790 18,58968 27 286,243325 1 

11 – CE- 798 62,919904 12 317,045872 1 

12 – CE – 866 25,950888 15 201,674577 1 

13 – BR9 – Longá 16,857971 24 341,052134 1 

14 – CB – 3 9,12416 15 280,540134 1 

15 – CB – 27 9,12416 14 280,082084 1 

16 – IT 870 – 611 – 3 9,930425 21 386,955001 1 

17 – IT82D – 60 19,109304 27 339,37056 1 

18 – AU94 – 418 – 07 – 01 35,967553 15 188,800318 1 

19 – UCR – 95 – 701 18,273182 15 319,59123 1 

20 – MNC03 – 731C – 21 17,156983 15 365,556039 1 

21 – IT87D – 611 – 3 9,930425 16 356,529435 1 

22 – MNC 03-720C-11 25,520256 3 438,585704 1 

23 – MNC – 00 – 5190 – 1-1-5 19,3856 13 284,975492 1 

24 – MNC – 00 – 553 – D – 81-2-3 16,857971 13 366,406666 1 

25 – MNC01 – 627D-65-1 19,174321 20 300,955389 1 

26 – IT91K-118-2 28,77531 12 315,286481 1 

27 – IT93-10-93 18,58968 10 278,664647 1 

28 – MNC03 – 720-11 21,286231 23 395,961887 1 

Do conjunto de mínimas 9,12416 14 e 15 188,80031 1 e 15 

Do conjunto de máximas 126,242993 1 e 2 438,585704 1 e 22 
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A utilização do método de otimização de Tocher, fundamentado na dissimilaridade, 

expressa pelas distâncias de Mahalanobis (D
2
), possibilitou a distribuição dos genótipos 

estudados em 11 grupos distintos (Tabela 2). Verifica-se uma grande distribuição dos 

genótipos em grupos diferentes, indicando uma ampla diversidade entre os genótipos 

avaliados. Oliveira et al. (2003), estudando a divergência genética entre 16 cultivares de 

feijão-caupi pelo método de Otimização de Tocher, fundamentado na dissimilaridade expressa 

pela distância de Mahalanobis (D
2
) agrupou os mesmos em seis grupos. Por outro lado, 

Passos et al. (2007), quantificando a divergência genética em 22 genótipos do tipo prostrado e 

20 do tipo ereto realizou o agrupamento, pelo método de Tocher, em nove grupos para os 

genótipos do grupo prostrado e oito grupos para os genótipos de porte ereto. 

 

Tabela 2. Agrupamento dos 28 genótipos de feijão-caupi avaliados pelo método de 

Otimização de Tocher, baseado na dissimilaridade expressa pela distância de Mahalanobis. 

Grupo Genótipos Distâncias médias Distâncias (%) 

I 
IT82D – 60, MNC – 00 – 553 – D – 81-2-3, MNC 03-

720C-11, AU94 – 418 – 07 – 01 
56,99 35,22 

II CE – 104, CE – 866, CE – 103, CE – 790 92,38 57,31 

III 
UCR – 95 – 701, MNC – 00 – 5190 – 1-1-5, CB – 27, 

CE- 798, MNC01 – 627D-65-1 
79,32 49,21 

IV CE – 113, CE – 542, CE – 76 161,17 100,00 

V CE – 796, IT93-10-93 23,74 14,72 

VI CB – 3, IT91K-118-2 65,73 40,78 

VII IT87D – 611 – 3, MNC03 – 720-11 53,13 32,96 

VIII CE – 46, CE – 73 126,24 78,32 

IX BR9 – Longa, MNC03 – 731C – 21 30,58 18,97 

X CE – 77 - - 

XI IT 870 – 611 – 3 - - 

 

Observa-se na Tabela 3 que as maiores distâncias foram obtidas entre os grupos VIII 

e XI (343,2) e grupos VII e VIII (323,2) evidenciando a importância do grupo VIII como 

fonte de parentais. Rahman et al. (2002) afirmam que a identificação de genótipos superiores 

com base na divergência genética é a estratégia mais adequada para iniciar um programa de 

melhoramento. Sendo importante ressaltar que é mais efetivo realizar cruzamentos entre 

genótipos altamente divergentes, e que também apresentem bom potencial produtivo. 
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O cruzamento entre os genótipos CE-46 (1) e MNC03-720-11 (28) e/ou CE-73 (2) e 

MNC03-720-11, tornam-se opções interessantes a serem exploradas pelos melhoristas de 

feijão-caupi haja vista, que esses parentais apresentam boas características agronômicas. 

Outra opção a ser considerada é o cruzamento dos genótipos CE-46 (1) e/ou CE-73 (2) com 

cultivares de feijão-caupi já estabelecidas no estado do Ceará, tais como Sempre verde, 

Setentão e Pitiúba. Para Alves et al. (1982), a cultivar Pitiúba apresenta boas características 

com relação a produtividade, adaptabilidade e estabilidade fenotípica, devendo esta cultivar 

ser referência para o melhoramento de feijão-caupi no estado do Ceará. 

Os menores valores da distância D² foram obtidos do intercruzamento entre os 

grupos VII e XI (22,5) e grupos VI e IX (36,4) sugerindo que o intercruzamento dos 

genótipos componentes destes respectivos pares de grupos pode não produzir genótipos 

superiores nas gerações segregantes. No entanto, Nick et al., (2008) ressaltam a importância 

do conhecimento da similaridade entre pares de indivíduos ou grupos, sendo esta informação 

utilizada em programas que envolvem retrocruzamentos, onde o uso de parentais similares, 

diferentes basicamente pelo alelo que se deseja transferir, facilita a recuperação do parental 

recorrente. 

 

Tabela 3. Distâncias médias dentro e entre grupos correspondentes aos 11 grupos formados 

pelos 28 genótipos de feijão-caupi. 

Grupos I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

I 56,9 87,1 84,7 101,3 41,6 78,8 62,9 263,9 51,8 208,7 67,8 

II  92,3 95,1 110,3 96,8 71,6 122,9 199,7 72,8 124,8 134,7 

III   79,3 136,1 99,1 54,2 81,7 238,1 50,1 199,6 97,2 

IV    161,1 103,6 125,7 144,6 273,9 103,6 144,2 157,1 

V     23,7 94,4 52,8 265,4 64,7 218,0 49,0 

VI      65,7 75,8 227,9 36,4 174,1 86,9 

VII       53,1 323,2 282,0 22,5 126,2 

VIII        126,2 271,5 159,3 343,2 

IX         30,5 185,2 58,7 

X          - 314,3 

XI           - 

 

Examinando a Tabela 4, verifica-se que as variáveis que mais contribuíram para a 

divergência genética foram: o ciclo (20,12%), o número de nós no ramo principal (19,54%) e 
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floração inicial (17,56%), indicando a existência de variabilidade genética para essas variáveis 

respostas nas linhagens estudadas. As variáveis que apresentaram menor magnitude para a 

divergência genética foram produtividade de grãos (1,72%), número de vagens por planta 

(5,26%) e índice de grãos (5,54%). 

 

Tabela 4. Contribuição relativa das variáveis respostas para a divergência genética em 28 

linhagens de feijão-caupi realizado pelo método de Singh (1981). 

Variável resposta 
Contribuição relativa das variáveis 

resposta para a divergência (%) 

Floração (dias) 17,16 

Ângulo de inserção dos ramos laterais 6,46 

Número de nós no ramo principal 19,54 

Número de vagens por planta 5,26 

Número de sementes por vagem 7,92 

Comprimento da vagem (cm) 5,70 

Peso de 100 sementes (g) 10,53 

Índice de grãos 5,54 

Produtividade (kg/ha) 1,72 

Ciclo (dias) 20,12 

 

A obtenção do grau de importância das variáveis analisadas neste estudo vem a 

contribuir para a maior divergência de resultados quanto à importância de cada variável 

resposta para a divergência genética em feijão-caupi, vários estudos encontrados na literatura 

demonstram resultados contraditórios, tais como de Oliveira et al. (2003), onde os mesmos 

estudando a importância de vários caracteres para a divergência em feijão-caupi encontraram 

como os mais importantes o comprimento da vagem (36,87%), o peso de 100 sementes 

(19,21%) e o número de sementes por vagem (9,62%). Por outro lado, no trabalho de Passos 

et al. (2007) os caracteres de maior magnitude para a divergência genética em feijão-caupi 

foram produtividade de vagens (43,91%) para os genótipos de porte prostrado e a 

produtividade de vagens (35,92%), comprimento de vagem (28,56%) e a massa de grãos por 

vagem (28,14%) para os genótipos de porte semi-ereto. 
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Utilizando-se o método das variáveis canônicas como base para a avaliação da 

magnitude das variáveis respostas para a divergência genética, verificam-se na Tabela 5, os 

coeficientes de correlação entre as principais variáveis canônicas e as dez variáveis respostas 

utilizadas no estudo da divergência genética em genótipos de feijão-caupi. As correlações 

significativas indicam a contribuição parcial de cada variável resposta para a divergência 

total, com isso observa-se que as variáveis que apresentaram significância para mais de uma 

variável canônica foram: floração inicial, ângulo de inserção dos ramos laterais, número de 

sementes por vagem, comprimento da vagem, peso de 100 sementes e ciclo da cultura. 

Comparando esse resultado com o estudo da contribuição relativa dessas variáveis respostas 

para a divergência genética utilizando a metodologia proposta por Singh (1981), verifica-se 

uma coincidência entre as variáveis floração inicial e ciclo da cultura, sendo estas variáveis as 

que mais contribuíram para a divergência genética e as variáveis produtividade em grãos, 

índice de grãos e número de vagens por planta como as que apresentaram menor contribuição 

para a divergência nas duas metodologias. 

 

Tabela 5. Coeficiente de correlação entre as dez variáveis resposta e as quatro variáveis 

canônicas principais que explicam mais de 80% da variação total. Fortaleza-CE, 2008. 

Variáveis respostas 

Variáveis canônicas 

1 2 3 4 

Floração (dias) -0,17 0,85** 0,50 -0,45* 

Ângulo de inserção dos ramos laterais -0,46* -0,27 -0,59** -0,05 

Número de nós no ramo principal 0,87** -0,17 0,26 -0,26 

Número de vagens por planta -0,66** -0,14 -0,32 -0,18 

Número de sementes por vagem 0,63** 0,07 0,49** 0,10 

Comprimento da vagem (cm) 0,37* 0,44* -0,10 0,56** 

Peso de 100 sementes (g) 0,15 0,60** -0,21 0,40* 

Índice de grãos -0,26 0,67 -0,05 -0,41* 

Produtividade (kg/ha) 0,49** 0,27 0,22 0,18 

Ciclo (dias) 0,66** 0,12 -0,70** -0,14 

* e ** Significativo pelo teste t a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente. 
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O dendrograma da Figura 1 é resultante da análise aglomerativa intra e intergrupo 

referente às 28 linhagens de feijão-caupi, fundamentada nas medidas de dissimilaridade das 

distâncias generalizadas de Mahalanobis (D²), agrupadas em 11 diferentes grupos, tendo 

como base o método de otimização de Tocher. Observa-se nesta Figura a confirmação do 

genótipo CE-46 (1) como o mais divergente entre todos, haja vista que o mesmo se encontra 

em um grupo bem separado dos demais grupos. 

 

 

Figura 1. Dendrograma representativo da dissimilaridade genética entre 28 genótipos de 

feijão-caupi, obtido pelo método da ligação média entre grupo (UPGMA), utilizando-se a 

distância generalizada de Mahalanobis (D²) como medida de dissimilaridade. 

Os 28 genótipos avaliados foram separados em 11 grupos, quando se fez um corte 

horizontal a uma distância de ligação em torno de 50 no agrupamento hierárquico dos 

genótipos com base nas variáveis respostas avaliadas. Esse ponto de corte permite visualizar 

os 11 grupos formados de acordo com o método de Tocher e a separação do genótipo CE-46 

(1) dos genótipos CE-76 (3) e MNC 03-720C-11 (22) em grupos diferentes e a junção dos 

genótipos CB-3 (14) e CB-27 (15) em um mesmo grupo confirmando esses genótipos como 

os mais similares entre os avaliados. 
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4.4.  Conclusões 

1. O genótipo CE-46 é o mais divergente entre os 28 genótipos avaliados; 

2. Os cruzamentos entre os grupos VIII e XI e grupos VII e VIII podem resultar em 

combinações gênicas favoráveis para a produtividade; 

3. As variáveis respostas floração inicial e ciclo da cultura contribuem em maior 

magnitude para a divergência genética entre os genótipos avaliados. 
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5. CAPITULO. II. Variabilidade genética de feijão-caupi de porte ereto e ciclo 

precoce analisada por marcadores ISSR 

 

Resumo - O conhecimento da variabilidade genética é de fundamental importância para o 

processo de melhoramento genético das culturas em geral. Objetivou-se avaliar a 

variabilidade genética em 46 genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce por meio 

de marcadores ISSR. O material foi proveniente do Banco de Germoplasma da Universidade 

Federal do Ceará e do programa de melhoramento genético de feijão-caupi da Embrapa Meio 

Norte. As extrações de DNA foram realizadas de acordo com o protocolo de Ferreira e 

Grattapaglia. Oito iniciadores ISSR produziram 49 bandas polimórficas (79,04%) com 6,12 

marcadores por iniciador. A análise de agrupamento permitiu a divisão dos 46 genótipos de 

feijão-caupi em dez grupos de similaridade genética a uma distância de 0,52. Os marcadores 

ISSR foram eficientes em detectar o polimorfismo entre os genótipos de feijão-caupi 

estudados. 

Palavras chaves: Vigna unguiculata, divergência genética, iniciadores ISSR. 

 

Abstract - Knowledge of genetic variability is of fundamental importance to the process of 

genetic breeding of crops in general. The objective this work was to assess the genetic 

variability in 46 early and erect genotypes cowpea by ISSR markers. The seed was from the 

Germplasm Bank of the Universidade Federal do Ceará and the program of genetic breeding 

of cowpea of Embrapa Meio-Norte. DNA extractions were performed according to the 

protocol of Ferreira and Grattapaglia. Eight ISSR primers produced 49 polymorphic bands 

(79.04%) with 6.12 markers per primer. Cluster analysis allowed the division of the 46 

genotypes of cowpea in ten groups of genetic similarity at a distance of 0.52. The ISSR 

markers were effective in detecting polymorphism among the cowpea genotypes studied. 

Key words: Vigna unguiculata, genetic divergence, ISSR primers. 
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5.1.  Introdução 

 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é uma Fabaceae bastante cultivada por 

pequenos e médios produtores das regiões Norte e Nordeste do Brasil, e mais recentemente 

por grandes agricultores dessas regiões (XAVIER et al., 2005), os quais necessitam de 

cultivares adequadas a colheita mecanizada e com maturação uniforme. Desse modo, a 

existência de variabilidade genética e a caracterização de germoplasma tornam-se necessário 

para o início de um programa de melhoramento genético visando à seleção de genótipos mais 

adaptados aos novos sistemas de produção mais modernizados. Tradicionalmente, a 

caracterização dos genótipos é feita baseando-se em marcadores morfológicos, herdáveis, 

facilmente visíveis e mensuráveis, que, a princípio, são expressos em todos os ambientes 

(IPGRI, 1996). Um dos grandes problemas da utilização dos marcadores fenotípicos é o 

número reduzido desses marcadores disponíveis, a ausência de ligação destes com caracteres 

de importância econômica e os efeitos deletérios das mutações que limitam sua utilização 

(GUIMARÃES; MOREIRA, 1999). Assim, a seleção de descritores com alta herdabilidade e 

estáveis são de grande importância para a caracterização genotípica do feijão-caupi. 

O desenvolvimento dos marcadores moleculares apresenta uma grande contribuição 

para os estudos da genética de populações e melhoramento genético por tornar possível a 

análise de cada população, ou individuo, de interesse em um pequeno espaço de tempo, sendo 

possível à utilização de qualquer forma alélica (fragmento de DNA ou a expressão de uma 

proteína codificada por ele) originada de um genoma como marcador genético (SOUZA 

JUNIOR, 2001). 

Segundo Ferreira e Grattapaglia (1998), um marcador molecular é definido como 

todo e qualquer fenótipo molecular proveniente de um gene expresso, como no caso de 

isoenzimas, ou de um segmento específico de DNA (correspondendo a regiões expressas ou 

não do genoma). Diversas técnicas moleculares estão disponíveis para a avaliação da 

diversidade genética ao nível de seqüência de DNA, ou seja, para a determinação do 

polimorfismo genético, permitindo a obtenção de um número ilimitado de marcadores 

moleculares cobrindo todo o genoma do organismo.  

Várias técnicas envolvendo marcadores moleculares têm sido empregadas no estudo 

dos recursos genéticos vegetais. Dentre essas técnicas está o polimorfismo no comprimento de 

fragmentos de restrição (RFLP); o polimorfismo de DNA amplificado ao acaso (RAPD); 

polimorfismo de comprimento de fragmentos amplificados (AFLP); polimorfismo resultante 

da presença de diferentes números de elementos simples repetidos detectados por meio de 
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marcadores microssatélites ou SSR (Simple Sequence Repeat). A escolha do marcador 

molecular depende da reprodutibilidade e simplicidade. Os melhores marcadores para o 

mapeamento genômico, seleção assistida ou detecção do polimorfismo são os que apresentem 

baixo custo, facilidade de manipulação e alta reprodutibilidade (BORNET; BRANCHARD, 

2001).  

Desde 1994 os marcadores ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) tem sido utilizados, 

apresentando alto grau de polimorfismo, baixo custo e reprodutibilidade, sendo empregado 

em estudos de diversidade genética, correlações filogenéticas, prospecção de genes, dentre 

outros (ZIETKIEWICZ et al., 1994). Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho estimar a 

variabilidade de genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce através de 

marcadores ISSR. 

 

5.2. Material e Métodos 

Quarenta e seis (46) genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce, 

provenientes do Banco de Germoplasma da Universidade Federal do Ceará e do programa de 

melhoramento genético de feijão-caupi da Embrapa Meio Norte (Tabela 1), foram avaliados 

por nove iniciadores ISSR IDT Kit número 9 (Columbia University). 
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Tabela 1. Identificação, nome dos acessos, local de armazenamento e origem dos 46 

genótipos de feijão-caupi avaliados por meio de marcadores ISSR. 

Identificação Acessos 
Local de 

Armazenamento 
Origem 

1 IT 82E 49 BAG PI Nigéria 

2 IT 820 – 889 BAG PI Nigéria 

3 Costa Rica V10 BAG PI EUA 

4 IT 826 – 09 BAG PI Nigéria 

5 AU 94 – MOB – 816 BAG PI EUA 

6 UCR 95 – 701 BAG PI EUA 

7 IT 820 – 784 BAG PI Nigéria 

8 BRS Milênio BAG PI Brasil 

9 MNC 01- 627 – 650 – 01 BAG PI Brasil
 

10 MNC 01- 6250 – 10- 2- 3- 5 BAG PI Brasil 

11 TB 763-TVU-2206 BAG PI Nigéria 

12 IT 93K-93-10 BAG PI Nigéria 

13 IT-870-611-3 BAG PI Nigéria 

14 MNC-00-5190-1-1-5 BAG PI Brasil 

15 CB 27 BAG PI EUA 

16 MNC 99541-F8 BAG PI Brasil 

17 CB 3-AZ BAG PI EUA 

18 BR Longá BAG PI Brasil 

19 IT 82D-60 BAG PI Nigéria 

20 MNC 00553-D-8-1-2-3 BAG PI Brasil 

21 CE 206 BAG CE Brasil 

22 CE 513 BAG CE Nigéria 

23 CE 542 BAG CE Nigéria 

24 CE 796 BAG CE Brasil 

25 CE 798 BAG CE Brasil 

26 CE 856 BAG CE Brasil 

27 CE 860 BAG CE Brasil 

28 CE 925 BAG CE Nigéria 

29 CE 46 BAG CE Brasil 

30 CE 73 BAG CE Brasil 

31 CE 76 BAG CE Nigéria 

32 CE 77 BAG CE Brasil 

33 CE 80 BAG CE Nigéria 

34 CE 81 BAG CE Nigéria 

35 CE 103 BAG CE Brasil 

36 CE 104 BAG CE Brasil 

37 CE 109 BAG CE Brasil 

38 CE 113 BAG CE Brasil 

39 CE 110 BAG CE Brasil 

40 CE 123 BAG CE Brasil 

41 CE 117 BAG CE Brasil 

42 CE 170 BAG CE Brasil 

43 BRS Punjante BAG PI Brasil 

44 CE 790 BAG CE Brasil 

45 CE 866 BAG CE Brasil 

46 EPACE 10 BAG CE Brasil 
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As sementes foram semeadas em casa de vegetação em areia de rio lavada e quando 

as plântulas apresentaram os primeiros folíolos verdadeiros os mesmos foram coletados para 

as análises. As extrações de DNA foram realizadas de acordo com o protocolo estabelecido 

por Ferreira e Grattapaglia (1998), no Laboratório de Sementes da Universidade Federal do 

Ceará. Após as extrações, a qualidade do DNA extraído foi verificada em gel de agarose 1% e 

a quantificação foi realizada em espectrofotômetro NanoDrop 1000. Após a quantificação as 

amostras de DNA foram diluídas para a concentração de 10 ng/µL e armazenadas em freezer 

a -20 ºC. 

Foram realizados testes preliminares de amplificação com 17 iniciadores ISSR 

utilizando cinco genótipos selecionados ao acaso, desses, nove iniciadores apresentaram os 

melhores resultados quanto à amplificação em termos de quantidade e nitidez de bandas. A 

partir dos resultados obtidos, esses iniciadores foram selecionados para participar da avaliação 

com os 46 genótipos de feijão-caupi. 

As reações de ISSR foram preparadas para um volume total de 20 µL contendo 50 ng 

de DNA molde, 0,2 mM de cada dNTP, 2,0 mM de MgCl2, 1X PCR Buffer, 0,8 mM do 

iniciador, 20 µg de BSA e 1,0 unidade da enzima Taq DNA Polimerase (Invitrogen). 

As condições de PCR utilizadas foram: 4 minutos a 94 ºC (desnaturação inicial), 

seguindo-se de 40 ciclos de desnaturação (94 ºC por 1 minuto), anelamento (47-55 ºC, 

dependendo do iniciador, por 1 minuto) e extensão (72 ºC por 1 minuto) seguindo-se de uma 

etapa de extensão final (72 ºC por 5 minutos). Todas as reações de PCR foram realizadas em 

termociclador TECHNE TC-512. Os produtos amplificados foram separados em gel de 

agarose (2%) corados com brometo de etídeo (0,5 µg/µL) e submetidos a 90 volts por 4 horas. 

Posteriormente, os géis foram visualizados sob luz UV e fotografados em fotoducumentador. 

Foi construída uma planilha de dados com informações referentes à presença e 

ausência de bandas, características de cada iniciador para cada um dos genótipos. Em seguida, 

esses dados foram utilizados para construção de uma matriz de similaridade genética onde foi 

utilizado o coeficiente de similaridade de Jaccard, estimado de acordo com expressão a 

seguir: 

𝐼𝐴𝐵 =
𝐴

(𝐴 + 𝐵 + 𝐶)
 

Onde: 

A: presença da mesma banda em ambos os indivíduos; 

B: presença da banda no indivíduo 1 a ausência no indivíduo 2; 

C: ausência da banda no indivíduo 1 e presença no indivíduo 2. 
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A partir dessa matriz, o método de agrupamento utilizado para a obtenção do 

dendrograma foi o método UPGMA (Método de média aritmética não ponderada). Para todas 

as análises estatísticas foram utilizados o programa computacional Genes (CRUZ, 2006). 

O conteúdo de informação polimórfica (PIC) para cada iniciador ISSR foi 

determinado pela seguinte expressão: 

𝑃𝐼𝐶𝑖 = 1 −  𝑃𝑖𝑗
2

𝑛

𝑗 =1

 

Nesta expressão, Pij é a freqüência do alelo "j" no marcador "i" (a soma se estende 

por todos os alelos). O cálculo foi baseado no número de alelos detectados por marcador para 

um determinado loco, ou seja, “0” para ausência de alelo ou “1” para a presença do alelo, e 

pela freqüência relativa de cada alelo no conjunto dos 46 genótipos analisados. O valor do 

PIC varia de "0", para perfis monomórficos, até "1", para perfis altamente polimórficos. 

Assim, esse valor está relacionado com o número de alelos, que, por sua vez, está diretamente 

associado à divergência genética e ao número de genótipos em estudo (MALONE et al., 

2007). No entanto, por se tratar de marcadores dominantes o valor do PIC será no máximo 

igual à unidade, haja vista que para marcadores dominantes não se pode identificar mais de 

um alelo na população. Em alguns casos o valor de PIC poderá ultrapassar a unidade quando 

se tratar de marcadores co-dominantes, onde a presença de mais de um alelo é comum. Com 

isso, verifica-se, a aplicabilidade dessa formula em ambos tipos de marcadores moleculares 

 

5.3.  Resultados e Discussão 

A partir da amplificação dos nove iniciadores ISSR utilizados foram gerados 47 

bandas polimórficas (Tabela 2), perfazendo uma média de 6,12 bandas polimórficas por 

iniciador. Do total de 62 bandas, 47 (75,81%) foram polimórficas e 13 (24,19%) foram 

monomórficas. Sousa et al. (2008) estudando a diversidade genética em Zabrotes subfasciatus 

utilizando marcadores ISSR obtiveram uma média de polimorfismo de 83,20% resultado 

próximo ao encontrado neste trabalho. O tamanho dos fragmentos variou de 300 a 1400 pb. 

Ajibade et al. (2000), estudando as relações genéticas em genótipos do gênero Vigna através 

de marcadores ISSR obtiveram fragmentos com o tamanho variando de 200 a 1500 pb 

estando de acordo com o tamanho de fragmentos obtidos neste trabalho. A pequena diferença 

no tamanho dos fragmentos amplificados pode ter ocorrido em virtude dos autores estarem 

trabalhando com várias espécies de Vigna e neste trabalho utilizaram-se apenas genótipos da 
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espécie Vigna unguiculata. A Figura 1 ilustra o padrão de amplificação do iniciador ISSR 

822. 

 

Tabela 2. Sequência do iniciador, bandas geradas e polimórficas de nove iniciadores ISSR 

utilizadas na caracterização da variabilidade genética em feijão-caupi. 

Iniciador Seqüência (5’→ 3’) 
Bandas 

geradas 

Bandas 

polimórficas 
PIC 

810 5’ GAG AGA GAG AGA GAG AT 9 9 0,478 

822 5’ TCT CTC TCT CTC TCT CA 6 2 0,666 

826 5’ ACA CAC ACA CAC ACA CC 7 6 0,360 

841 5’ GAC AGA GAG AGA GAG GT 7 6 0,404 

857 5’ ACA CAC ACA CAC ACA CYG 5 3 0,234 

861 5’ ACC ACC ACC ACC ACC ACC 8 5 0,376 

880 5’ GGA GAG GAG AGG AGA 8 6 0,323 

885 5’ BHB GAG AGA GAG AGA GA 7 5 0,473 

888 5’ BDB CAC ACA CAC ACA CA 5 5 0,287 

Total  62 47  

B: S,G,T; H: A, C, T; Y: C,T 
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Figura 1. Eletroforese em gel de agarose 2%, apresentando o padrão de bandas de genótipos 

de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce, pela técnica ISSR utilizando o iniciador 822. 

M: marcador de peso molecular 1 Kb; 1 ao 23: genótipos de feijão-caupi avaliados. 

O conteúdo de informação polimórfica (PIC) por iniciador (Tabela 2) variou de 

0,234 a 0,666 com uma média de 0,400. Segundo Botstein et al. (1980), marcadores com 

valores de PIC superiores a 0,5 são considerados muito informativos, valores entre 0,25 e 0,5 

medianamente informativo e valores inferiores a 0,25 pouco informativos. Marloni et al. 

(2007), comentam que o PIC está relacionado com o número de alelos, que, por sua vez, está 

diretamente associado à divergência genética e ao número de genótipos em estudo. 

Resultados apresentando valores de PIC inferiores ao deste trabalho foram 

observados por Muthusamy et al. (2008). Esses autores estudaram a variabilidade genética em 

genótipos Vigna umbellata e verificaram um valor de PIC médio em torno de 0,203, variando 

de 0,377 a 0,00. Terzopoulos e Bebeli (2008) analisando a diversidade genética entre 

genótipos de Vicia faba com marcadores ISSR, obtiveram valores de PIC variando de 0,03 a 

0,50 com uma média de 0,21. 

A análise de agrupamento (Figura 2) realizada com base nas distâncias genéticas 

permitiu a divisão dos 46 genótipos de feijão-caupi em dez grupos de similaridade genética 

considerando-se uma distância de 0,52. Dwivedi at al. (2001) trabalhando com 26 acessos de 

amendoim e oito iniciadores RAPD foram capazes de realizar o agrupamento desses 

genótipos em cinco grupos, já Xavier et al. (2005) estimando a variabilidade genética em 

feijão-caupi através de oito iniciadores RAPD verificaram o agrupamento de 45 acessos de 

feijão-caupi em quatro grupos. Esses resultados demonstram a eficiência dos marcadores 

M          1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 11 12 13 14  15  16  17 18 19  20  21  22  23      M 
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ISSR na detecção do polimorfismo genético. Segundo Esselman et al. (1999), os marcadores 

ISSR possuem a vantagem de gerar grandes quantidades de bandas, sendo abundantes ao 

longo do genoma de eucariontes, assim são bastante úteis na avaliação de populações em 

estudos genéticos, na detecção da diversidade genética e em estudos de mapeamento genético. 

 
Figura 2. Dendrograma obtido a partir da amplificação de nove iniciadores ISSR para 46 

genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce. 

 

Observa-se no dendrograma a distribuição dos genótipos em dois grandes grupos. 

Verifica-se que a maior parte dos genótipos (62,5%) que estão armazenados no Banco Ativo 

de Germoplasma do Ceará (BAG-CE) está agrupada no primeiro grupo, enquanto 68,1% dos 

genótipos provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Meio Norte estão 

agrupados no segundo grupo. Esta distribuição pode ser devido à origem do material, haja 

vista que os genótipos armazenados no BAG-CE são genótipos originários do próprio estado 

do Ceará. Enquanto, os genótipos armazenados no BAG-PI são do próprio programa de 

melhoramento genético de feijão-caupi da Embrapa Meio-Norte. 

Com relação aos dez subgrupos formados (Tabela 3), observa-se que o genótipo CE-

798 (25) apresentou-se como o mais divergente dentre os estudados, ocupando o grupo 1. É 

interessante ressaltar que este genótipo apresenta boas características agronômicas tais como 

produtividade, uniformidade na maturação dos grãos e precocidade. Para o subgrupo 2 

verifica-se o agrupamento de três genótipos provenientes do BAG-CE e no subgrupo 3 os dois 

genótipos enquadrados neste grupo são pertencentes ao BAG-PI, semelhante ao subgrupo 4. 
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O subgrupo 5 compreende 12 dos acessos estudados, o qual pode ainda ser dividido em três 

grupos (5.1, 5.2 e 5.3) considerando-se uma distância de 0,50, ficando um genótipo fora dos 

dois grupos. No grupo 5.2 foram observados seis genótipos do BAG-CE, enquanto no grupo 

5.3 foram verificados dois genótipos do BAG-PI e três do BAG-CE. Os grupos 6 e 7 

apresentaram dois genótipos provenientes de cada um dos Bancos de Germoplasma. Para o 

subgrupo 8 foi verificado a presença somente de genótipos provenientes do BAG-PI, já no 

subgrupo 9 observa-se um genótipo de cada Banco de Germoplasma. O subgrupo 10 

compreende 11 genótipos estudados, podendo ainda ser dividido em três grupos (10.1, 10.2 e 

10.3) considerando-se uma distância de 0,47. 

Tabela 3. Grupos e subgrupos obtidos a partir da amplificação de oito iniciadores ISSR para 

46 genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce. 

Grupo Subgrupo Genótipos 

Grupo 1 (G1) 

Subgrupo 1 CE-798 (25) 

Subgrupo 2 CE-206 (21), CE-513 (22), CE-542 (23) 

Subgrupo 3 AU 94-MOB-816 (5), UCR 95-701 (6) 

Subgrupo 4 IT 820-784 (7), IT 82D-60 (19), MNC 00553-D-8-1-2-3 (20) 

Subgrupo 5 

COSTA RICA V10 (3), IT 826-09 (4), CE-796 (24),        

CE-856 (26), CE-860 (27), CE-925 (28), CE-73 (30), CE-76 

(31), CE-77 (32), CE-80 (33), CE-81 (34), CE-103 (35) 

Grupo 2 (G2) 

Subgrupo 1 MNC 99541-F8 (16), CB-3 (17), CE-790 (44), CE-866 (45) 

Subgrupo 2 
MNC 01-627-650-01 (9), MNC 01-6250-10-2-3-5 (10),   

CE-109 (37), CE-113 (38) 

Subgrupo 3 
TB 763-TVU-2206 (11), CB-27 (15), CE-110 (39),         

BRS Punjante (43) 

Subgrupo 4 BRS Milênio (8), CE-104 (36) 

Subgrupo 5 

IT 82E 49 (1), IT 820-889 (2), IT 93K-93-10 (12),              

IT-870-611-3 (13), MNC-00-5190-1-1-5 (14),                     

BR Longá (18), CE-46 (29), CE-123 (40), CE-117 (41), CE-

170 (42), EPACE-10 (46) 

 

5.4.  Conclusões 

1. Há variabilidade genética entre os genótipos avaliados; 

2. Há uma tendência de agrupamento em função da origem dos genótipos. 
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6. CAPITULO. III. Inter-relações e correlações canônicas para caracteres 

relacionados com a produtividade em feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce
2
 

 

Resumo – Objetivou-se com esse trabalho conhecer e quantificar as relações de causa e 

efeito, através da análise de trilha, de caracteres relacionados com a produtividade e obter 

correlações canônicas a partir do grupo dos principais componentes da produção e do grupo 

de caracteres morfológicos e agronômicos em genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo 

precoce. Foram utilizadas 27 linhagens de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce e 1 

cultivar de porte semi-ereto e ciclo precoce (controle). O delineamento estatístico utilizado foi 

o de blocos ao acaso com quatro repetições. Verificou-se que a seleção direta com base no 

número de sementes por vagem e peso de 100 sementes favorece o aumento em produtividade 

e que a seleção direta com base no número de vagens por planta tende a diminuir o ciclo de 

cultivo em feijão-caupi. O decréscimo no comprimento da vagem e o aumento no número de 

sementes por vagem contribuem para o aumento na produtividade em feijão-caupi de porte 

ereto e ciclo precoce. 

Palavras chaves: Vigna unguiculata, análise multivariada, análise de trilha. 

Abstract – The objective of this study was to quantify and the relations of cause and effect, 

through path analysis, the characters related to productivity and canonical correlations 

obtained from the group of the main components of production and the group of 

morphological and agronomic characters in genotypes of cowpea to erect size and early 

maturity. We used 27 lines of cowpea to erect size and early maturity and 1 cultivar of semi-

erect size and early cycle (control). The experimental design was a randomized blocks with 

four replications. The direct selection based on the number of seeds per pod and seed weight 

of 100 favors the increase in productivity of cowpea. The direct selection based on the 

number of pods per plant tends to decrease the cycle in cowpea. The decrease in the length of 

the pod and the increase in the number of seeds per pod contribute to the increase in 

productivity in cowpea to erect size and early maturity. 

Key words: Vigna unguiculata, multivariate analysis, path analysis 

 

                                                           
2
 Artigo enviado para a Revista Pesquisa Agropecuária Brasileira. 
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6.1. Introdução 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp.) é uma das espécies mais adaptadas, 

versáteis e com bom valor nutricional dentre a família Fabaceae (EHLERD; HALL, 1997). 

Consegue-se obter produções satisfatórias com essa cultura mesmo em condições adversas, 

onde outras culturas agrícolas dificilmente poderiam produzir. O feijão-caupi possui a 

capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico e geralmente não requer a utilização de 

fertilizantes nitrogenados adicionais (HALL et al, 2003), diminuindo assim os custos com a 

produção e possíveis contaminações do solo e lençol freático. 

Essa cultura é produzida em diversas áreas do globo concentrando-se nas regiões 

tropicais e subtropicais do mundo. Segundo Singh et al. (2002), a cultura ocupa cerca de 11 

milhões de hectares, distribuídos nas regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia e das 

Américas. A espécie possui alta variabilidade genética para quase todos os caracteres 

agronômicos desejáveis, entretanto é pouco melhorado, em comparação com outras culturas 

(FREIRE FILHO et al, 1992; TEÓFILO et al., 1990) tendo–se o seu melhoramento 

concentrado no aumento da produtividade e resistência a doenças (ARAÚJO; CARDOSO, 

1981). 

A produtividade por ser um caráter poligênico é influenciada, em maior magnitude, 

por diversos fatores, tanto genético como ambientais. Diante disso, o fenótipo é composto 

pela ação de vários genes de pequeno efeito e da ação ambiental. Com isso, o potencial 

produtivo da planta é influenciado por diversos processos fisiológicos que podem ter 

influência direta e/ou indireta sobre a produção de grãos. 

A compreensão das relações existentes entre variáveis é de suma importância, haja 

vista que a obtenção de ganhos genéticos e a definição dos melhores genótipos são, muitas 

vezes, dirigidas a um conjunto de variáveis agronômicas e comerciais. Além disso, o 

conhecimento dessas relações permite que em uma variável principal, caracterizada por baixa 

herdabilidade e/ou dificuldades de medição, seja praticada a seleção com base em outra(s), 

possibilitando ao melhorista obter progressos mais rápidos em relação ao uso da seleção direta 

(FERREIRA et al., 2007). 

As análises de correlação entre a produtividade e seus componentes primários têm 

sido objeto de estudo de vários trabalhos, em diversas culturas. Entretanto, apesar da grande 

utilidade dessas estimativas no entendimento de um caractere complexo como a produção de 



68 

 

grãos, estas não determinam a importância relativa das influências diretas e indiretas desses 

caracteres que compõem o rendimento de grãos (FURTADO et al., 2002). 

Neste sentido, Wright (1921) propôs um método de desdobramento das correlações, 

estimada em efeitos diretos e indiretos das variáveis sobre uma variável básica, denominado 

análise de trilha ou “path analysis”, o qual mede a influência direta de uma variável sobre a 

outra, que é independente das demais. A análise de trilha vem sendo estudada em diversas 

culturas tais como, algodão (HOOGERHEIDE et al. 2007); mandioca (GOMES et al.; 2007); 

soja (CARVALHO et al.; 2002) e milho (LOPES et al.; 2007). 

Já a análise de correlações canônicas é utilizada quando o intuito é estimar as 

correlações entre grupos de variáveis. Esse tipo de análise permite conhecer, de maneira mais 

detalhada, as inter-relações entre os vários caracteres usados durante o processo de seleção. 

Entretanto, apesar da importância dessas ferramentas estatísticas no melhoramento genético, 

estas não têm sido tão utilizadas na cultura do feijão-caupi. Dessa forma, objetivou-se com 

este trabalho conhecer e quantificar as relações de causa e efeito, através da análise de trilha, 

de caracteres relacionados com a produtividade e obter correlações canônicas a partir do 

grupo dos principais componentes da produção e caracteres morfológicos e agronômicos em 

genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce. 

 

6.2. Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Fazenda Lavoura Seca, pertencente ao Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará (CCA/UFC), localizada no município de 

Quixadá, no Sertão Central do estado do Ceará, situada a 4º 59’ de latitude sul, 39º 01’ Grm 

de longitude oeste, altitude de 190 m, cujo clima é caracterizado como Aw’ (KOPPEN, 1918), 

no ano agrícola de 2008. 

O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições. 

A unidade experimental foi composta por quatro fileiras de 5,0 m de comprimento, utilizando 

um espaçamento entre fileiras de 0,5 m e entre plantas de 0,2 m. A área útil da parcela, para a 

tomada de dados, foi composta pelas duas fileiras centrais, eliminando-se 0,5 m da 

extremidade de cada fileira, totalizando uma área de 8 m². 
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Os tratamentos foram constituídos de 27 linhagens de feijão-caupi de porte ereto e 

ciclo precoce (ciclo < 70 dias) e 1 cultivar de porte semi-ereto e ciclo precoce (BR9-Longá) 

cujas sementes foram provenientes do Banco de Germoplasma da Universidade Federal do 

Ceará e do programa de melhoramento genético de feijão-caupi da Embrapa Meio Norte. As 

variáveis respostas utilizadas foram: dias para o florescimento (DPF), ângulo de inserção dos 

ramos laterais (AIRL), número de nós no ramo principal (NNRP), número de vagens por 

planta (NVP), número de sementes por vagem (NSV), comprimento da vagem (Comp.Vag.), 

peso de cem sementes (P100), índice de grãos (IDG), produtividade de grãos (kg/ha) e ciclo 

de cultivo. 

Inicialmente realizou-se uma análise de variância univariada com o objetivo de 

verificar a variabilidade entre as linhagens testadas, e posteriormente procedeu-se a 

comparação de médias pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. A partir da análise de 

variância realizaram-se estimativas sobre a herdabilidade no sentido amplo, coeficiente de 

variação genético, variâncias genéticas e ambientais. As estimativas de correlações 

genotípicas (rG) e fenotípicas (rF) entre os caracteres, foram obtidas a partir da correlação de 

Pearson utilizando o teste de Mantel baseado em 10.000 simulações. 

A análise de Trilha foi realizada conforme Li (1975) possibilitando a construção de 

um diagrama de causa efeito quantificando a contribuição de cada caráter para a 

produtividade e a interdependência entre eles (Figura 1). 

 

Figura 1. Diagrama causa-efeito, apresentando o inter-relacionamento da variável principal 

com as variáveis explicativas e residual em genótipos de feijão-caupi. 

Produtividade (10)

DPF (1)

AIRL (2)

NNRP (3)

NVP (4)

NSV (5)

CompVag (6)

P 100 (7)

IDG (8)

Ciclo (9)

Efeito residual (e)

 
1(2,3,4,5,6,7,8,9) 

2(1,3,4,5,6,7,8,9) 

3(1,2,4,5,6,7,8,9) 

4(1,2,3,5,6,7,8,9) 

5(1,2,3,4,6,7,8,9) 

6(1,2,3,4,5,7,8,9) 

7(1,2,3,4,5,68,9) 

8(1,2,3,4,5,6,7,9) 

9(1,2,3,4,5,6,7,8) 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 r’ 

r 

3 



70 

 

No diagrama de causa-efeito a variável produtividade de grãos foi considerada como 

variável básica, sendo determinada por todas as outras variáveis analisadas (1,2,...9) 

denominadas de variáveis explicativas. Os segmentos contínuos de reta conectados as 

variáveis básicas indicam a influência direta de cada variável explicativa sobre a variável 

básica; as setas bidirecionais indicam a interdependência das variáveis que tiveram sua 

magnitude e direção estimada pelo coeficiente de correlação genética. A variável não 

correlacionada (e) representa os fatores residuais, permitindo a determinação dos efeitos. Os 

coeficientes de trilha foram estimados a partir das correlações fenotípicas desdobradas em 

componentes de efeito direto e indireto (DEWEY; LU, 1959). 

O sistema de equações simultâneas, constituído de nove equações associado ao 

diagrama de causa-efeito, necessário para o estabelecimento das equações básicas da análise 

de trilha foi resolvido de acordo com Oliveira et al. (2003) utilizando um cálculo matricial 

variando o i de 1 a 9 na seguinte equação:  

9

1 10,,m mmi xPR  com exmR 1,1,1   variando de 1 a 9, 

sendo a produtividade, a variável número 10. Assim tem-se: 



n

ij

jxijixix PrPr , em que: :ixr

correlação entre a produtividade e a i-ésima variável explicativa; :ixP efeito direto da variável 

i sobre a produtividade; :ixij Pr efeito indireto da variável i, via a variável j, sobre a 

produtividade de grãos. 

Para esse sistema a solução de quadrados mínimos foi dada por:   YXXX ''
1

 . 

O coeficiente de determinação da análise de trilha, que é equivalente ao coeficiente de 

determinação da regressão múltipla, que tem como variável dependente à produtividade e 

como variáveis independentes, os demais caracteres, foi estimado pela seguinte equação:

10.99.810.8

2

10.1

2

)9,...,2,1(10 2... PrPPR  . O efeito residual foi determinado por 

   2/12

9,...2,110

2 110 ReP  . 

Tendo o objetivo de determinar uma combinação linear entre o grupo de variáveis 

agronômicas primárias (NVP, NSV, P100 e produtividade) e o grupo de variáveis 

agronômicas secundárias (DPF, AIRL, NNRP, CompVag, IDG e ciclo cultura) utilizou-se o 

estudo de correlações canônicas entre estes dois grupos de variáveis. Para a realização de 

todas as análises, utilizou-se o programa computacional Genes (CRUZ, 2001). 

 

3 
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6.3. Resultados e discussão 

Na Tabela 1, estão apresentados os dados médios das dez variáveis respostas 

avaliadas nas 28 linhagens de ciclo precoce e de porte ereto de feijão-caupi. Observa-se que a 

produtividade variou de 795,89 kg/ha (IT87D–611–3) a 1275,35 kg/ha (CE-798). Segundo 

Hall et al. (2003) a produtividade esperada para cultivares de feijão-caupi com porte ereto e 

ciclo precoce é superior a 1000 kg/ha, diante disso, observou-se que dos 28 genótipos 

estudados, 18 apresentaram produtividades elevadas, pelo teste de Scott-Knott. Destes, sete 

apresentaram produtividade acima de 1200 kg/ha. Os menores rendimentos foram atribuídos a 

somente dez genótipos, dentre estes cinco apresentaram produtividades abaixo de 900 kg/ha. 

Com relação aos parâmetros genéticos e estatísticos avaliados, observa-se na Tabela 

2 a amplitude de valores encontrados nos 28 genótipos de feijão-caupi indicando grande 

variabilidade entre os genótipos, podendo ser confirmada pelos coeficientes de variação 

genético (CVg), sendo encontrado valores de 5,81% (IDG) a 27,95% (NNRP). Com destaque 

para as variáveis NºNRP (27,95%), NSV (24,97%), AIRL (21,76%) e P100 (21,26%), 

indicando estas variáveis como as que apresentaram maior variabilidade genética dentre as 

estudadas, possibilitando o processo de seleção entre os genótipos. 

Em trabalhos semelhantes Lopes et al. (2001), estudando a variabilidade genética em 

feijão-caupi encontrou os maiores valores para os caracteres produtividade (23,90%), peso de 

100 sementes (17,10%) e comprimento da vagem (11,03%), confirmando o peso de 100 

sementes como uma variável de alta variabilidade genética, no entanto para os demais 

caracteres não houve semelhança entre os resultados. Esta divergência pode ter ocorrido 

devida a uma seleção prévia em ambos os trabalhos, pois no trabalho de Lopes et al. (2001), 

utilizaram-se genótipos semelhantes quanto à cor, tamanho de grão e resistência a viroses e no 

presente estudo, utilizou-se genótipos de ciclo precoce e porte ereto. 

Com relação à razão CVg/CVe e a herdabilidade observa-se, na Tabela 2, valores 

elevados para a maioria dos caracteres indicando que a variabilidade genética na população 

foi alta e que houve predominância de variância de ordem genética. Segundo Carvalho et al 

(2008), estes resultados indicam que o fenótipo expressa, em sua maioria, o genótipo e 

possibilita a obtenção de ganhos com o melhoramento genético da cultura com o uso de 

seleção. 
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Tabela 1. Médias relativas a dias para a floração (DPF), ângulo de inserção dos ramos laterais (AIRL), número de nós no ramo principal 

(NºNRP), número de vagens por planta (NVP), número de sementes por vagem (NSV), comprimento da vagem (Comp.Vag.), Peso de 100 

sementes, índice de grãos (IDG), produtividade (Prod.) e ciclo cultural em 28 linhagens de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce. 

Genótipo DPF (dias) AIRL NNRP NVP NSV 
Comp.Vag. 

(cm) 

Peso de 100 

sementes (g) 
IDG Prod (kg/ha) Ciclo 

CE – 46 23 g 36 g 15 a 14 c 12 d 16,99 e 10,53 g 0,72 c 1084,40 a 69 a 

CE – 73 34 e 29 j 14 a 10 e 17 a 19,67 b 13,63 e 0,73 c 1142,97 a 70 a 

CE – 76 41 a 31 i 9 c 13 c 15 b 22,12 b 17,40 c 0,74 c 1142,54 a 65 c 

CE – 77 41 a 29 j 15 a 10 e 17 a 19,97 c 13,33 e 0,74 c 1270,42 a 70 a 

CE – 103 40 a 19 m 11 b 10 e 11 e 18,05 d 14,54 d 0,80 b 963,95 b 68 a 

CE – 104 39 b 24 l 10 b 11 e 13 c 22,65 b 16,98 c 0,77 c 1203,53 a 70 a 

CE – 113 41 a 29 j 14 a 11 e 15 b 16,14 f 21,49 b 0,83 b 1261,53 a 67 b 

CE – 796 37 c 36 g 7 c 10 e 14 c 14,60 g 11,13 g 0,75 c 1243,40 a 58 e 

CE – 542 36 d 28 j 8 c 18 b 13 d 14,56 g 9,84 g 0,83 b 1025,89 b 58 e 

CE – 790 33 f 31 i 8 c 18 b 15 b 18,66 d 13,99 e 0,77 c 1085,26 a 58 e 

CE- 798 32 f 32 i 8 c 13 c 13 c 25,08 a 23,35 a 0,76 c 1275,35 a 69 a 

CE – 866 34 e 38 f 8 c 14 c 12 d 18,52 d 14,77 d 0,74 c 1158,90 a 70 a 

BR9 – Longá 38 b 38 g 7 c 11 e 8 g 18,78 d 17,00 c 0,74 c 997,44 b 64 c 

CB – 3 36 d 37 g 8 c 15 c 10 e 16,85 e 18,39 c 0,87 a 1219,52 a 69 a 

CB – 27 37 c 42 d 8 c 16 c 12 d 16,25 f 14,48 d 0,85 a 1098,76 a 70 a 

IT 870–611–3 37 c 44 c 7 c 21 a 9 f 18,03 d 11,56 f 0,79 b 845,83 b 61 d 

IT82D – 60 35 e 32 i 8 c 13 c 9 f 15,84 f 15,73 d 0,80 b 847,85 b 56 e 

AU94–418–07–01 33 f 36 g 8 c 12 e 11 e 18,47 h 14,65 d 0,81 b 1044,53 a 64 c 

UCR–95–701 38 c 56 a 8 c 17 c 11 e 14,33 g 12,28 f 0,89 a 1132,51 a 69 a 
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MNC03–731C–21 39 b 37 g 8 c 20 a 8 f 15,46 f 17,56 c 0,81 b 1148,55 a 69 a 

IT87D–611–3 38 b 40 e 8 c 19 b 8 g 16,88 e 10,78 g 0,73 c 795,89 b 62 d 

MNC 03-720C-11 39 b 26 k 7 c 15 c 13 d 20,48 b 17,31 c 0,80 b 1207,89 a 62 d 

MNC–00–5190–1-1-5 35 d 46 c 8 c 17 c 8 g 18,68 d 18,89 c 0,76 c 1019,50 b 65 b 

MNC–00–553–D–81-2-3 39 b 32 i  8 c 16 c 7 g 16,36 f 20,19 b 0,74 c 1177,94 a 62 d 

MNC01–627D-65-1 38 c 40 e 8 c 19 b 6 g 15,64 f 17,30 c 0,74 c 803,10 b 69 a 

IT91K-118-2 38 c 43 d 7 c 14 c 12 d 22,98 b 13,07 e 0,71 c 844,51 b 70 a 

IT93-10-93 36 d 35 h 9 c 13 c 11 e 17,95 d 14,22 d 0,72 c 1074,34 a 59 e 

MNC03–720-11 38 c 54 b 6 c 16 c 8 f 16,17 f 17,92 c 0,82 b 913,82 b 63 c 

CV (%) 3,41 15,22 10,49 19,58 13,67 8,68 10,57 3,63 16,04 2,24 

 

Tabela 2. Parâmetros genéticos e estatísticos para as variáveis respostas analisadas em 28 genótipos de feijão-caupi. 

Descrição DPF AIRL NNRP NVP NSV CompVag P100 IDG Prod. (kg/ha) Ciclo 

Mínimo 22,00 12,50 5,17 6,31 5,10 12,05 8,36 0,69 412,12 56,00 

Máximo 44,00 65,00 17,00 29,53 18,30 29,25 26,49 0,91 1452,66 71,00 

DMS-Tukey (5%) 3,38 14,76 2,55 7,72 4,20 4,22 4,45 0,08 468,39 3,97 

DMS-Tukey (1%) 3,84 16,73 2,89 8,76 4,77 4,79 5,04 0,09 531,08 4,51 

CVg (%) 9,98 21,76 27,95 20,13 24,97 15,67 21,26 5,81 11,24 6,90 

CVg/CVe 2,93 1,43 2,66 1,03 1,83 1,80 2,01 1,60 0,70 3,07 

σ
2
g 13,25 60,06 6,22 8,51 7,95 7,83 10,78 0,01 14537,62 20,17 

σ
2
e 1,54 29,40 0,87 8,05 2,38 2,40 2,66 0,01 29625,12 2,13 

Herdabilidade (%) 99,17 89,09 96,59 80,87 93,02 92,86 94,18 91,10 66,25 97,42 
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Em sua maioria as correlações genotípicas foram superiores as fenotípicas 

(Tabela 3). De acordo com Coimbra et al. (2000) a correlação fenotípica mede o grau de 

associação de dois caracteres provenientes do efeito do ambiente e genético, sendo este 

último efeito o principal responsável pela fração herdável dos genitores para as 

progênies. As estimativas de correlações genotípicas variaram de -0,93 a 0,92, 

indicando fortes correlações entre as variáveis respostas analisadas. O conhecimento da 

magnitude da associação entre duas variáveis agronômicas é de grande importância em 

programas de melhoramento em virtude do efeito da seleção em um caráter sobre o 

comportamento de outro caráter. 

Não se observou associação significativa da variável dias para a floração (DPF) 

com nenhuma outra variável analisada (Tabela 3), indicando que o inicio da floração 

não influencia ou é influenciado por qualquer variável analisada neste trabalho. 

Resultados contrários a estes foram obtidos por Lopes et al. (2001), onde se observou 

que o tempo decorrido entre a germinação e a abertura da primeira flor em feijão-caupi 

apresentou uma associação positiva com o número de nós no ramo principal. 

Com relação ao ângulo de inserção dos ramos laterais (AIRL) verifica-se 

correlações significativas para as variáveis número de nós no ramo principal (NNRP), 

número de vagens por planta (NVP), número de sementes por vagem (NSV), 

comprimento da vagem (Comp.Vag.) e produtividade de grãos (kg/ha). É importante 

ressaltar que o ângulo do ramo lateral com o ramo principal é um dos fatores que 

determina o tipo de arquitetura da planta em feijão-caupi. Segundo Freire Filho et al. 

(2005) o tipo ereto é caracterizado por possuir um ramo principal ereto, com os ramos 

secundários formando um ângulo que pode variar de reto a agudo. Foi observado, neste 

trabalho, uma forte correlação negativa e significativa pelo teste de Mantel entre o 

ângulo de inserção do ramo lateral e a produtividade, indicando que plantas eretas 

tendem a produzir mais por área, que plantas mais decumbentes. 

Quanto ao número de nós no ramo principal observam-se correlações 

significativas com os caracteres número de vagens por planta (NVP), número de 

sementes por vagem (NSV) e produtividade de grãos (kg/ha). Para a variável número de 

vagens por planta constatam-se correlações negativas com as variáveis número de 

sementes por vagem (NSV), comprimento da vagem (CompVag), produtividade (kg/ha) 

e ciclo de cultivo, o que pode ser um indicativo de que quanto mais vagens a planta 
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produzir menor será o tamanho dessas vagens e menor também será o peso das 

sementes acarretando em uma perda de produtividade. Outro fator a se destacar é a 

diminuição do ciclo da cultura com o aumento no número de vagens, indicando que 

quanto mais a planta investe em produção de vagens maior é o gasto com 

fotoassimilados reduzindo assim o ciclo de vida da planta. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Ribeiro et al. (2001), onde esses autores realizando um estudo de 

correlações em genótipos de feijão carioca (Phaseolus vulgaris L.) obtiveram 

correlações significativas e negativas entre o número de legumes por planta e o ciclo de 

cultivo. 

Em relação ao número de sementes por vagem verificam-se associações 

positivas com o comprimento da vagem e produtividade de grãos reforçando que quanto 

maior o número de sementes por vagem, maior será o comprimento da vagem e a 

produtividade de grãos. Resultados semelhantes podem ser observados nos trabalhos de 

Santos e Santos (2004) e Sousa et al. (2007), onde esses autores estudando as 

correlações entre diversos caracteres e produtividade em feijão-caupi verificaram 

associações positivas entre o número de sementes por vagem e a produção de grãos. 
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Tabela 3. Coeficientes de correlação fenotípica e genética entre 28 genótipos de feijão-caupi para as variáveis ângulo de inserção dos ramos laterais 

(AIRL), número de nós no ramo principal (NNRP), número de vagens por planta (NVP), número de sementes por vagem (NSV), comprimento da 

vagem (Comp.Vag.), peso de 100 sementes (P100), índice de grãos (IDG), produtividade (Prod.) e ciclo cultural. 

Variáveis AIRL NNRP NVP NSV CompVag P100 IDG Prod. (kg/ha) Ciclo 

DPF 
F -0,07 -0,36 0,13 -0,26 -0,27 0,34 0,20 -0,14 -0,28 

G -0,06 -0,34 0,15 -0,24 -0,01 0,34 0,22 -0,11 -0,29 

AIRL 
F  -0,77++ 0,87++ -0,86++ -0,65++ -0,28 0,40 -0,82++ -0,26 

G  -0,80++ 0,92++ -0,89++ -0,69+ -0,33 0,41 -0,86++ -0,31 

NºNRP 
F   -0,84++ 0,88++ 0,43 -0,06 -0,42 0,72++ 0,55 

G   -0,88++ 0,89++ 0,47 -0,01 -0,42 0,78++ 0,58 

NVP 
F    -0,89++ -0,72++ -0,31 0,45 -0,81++ -0,53+ 

G    -0,93++ -0,73++ -0,35 0,45 -0,93++ -0,54+ 

NSV 
F     0,58+ -0,05 -0,44 0,83++ 0,34 

G     0,61+ 0,06 -0,42 0,90++ 0,39 

CompVag 
F      0,41 -0,78++ 0,46 0,47 

G      0,46 -0,78++ 0,55 0,50 

P100 
F       -0,02 0,32 0,22 

G       -0,03 0,40 0,36 

IDG 
F        -0,16 -0,38 

G        -0,17 -0,39 

Prod. (kg/ha) 
F         0,33 

G         0,41 

++,+ : Significativo a 1 e 5% de probabilidade, pelo teste de Mantel baseado em 10.000 simulações.
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Examinando as estimativas dos efeitos diretos e indiretos das variáveis respostas 

sobre a produtividade (Tabela 4), verifica-se que o efeito direto positivo de maior magnitude 

foi proporcionado pelo número de sementes por vagem (NSV) confirmando a forte correlação 

positiva e significativa, pelo teste de Mantel, desta variável sobre a variável principal 

(produtividade de grãos), evidenciando a importância do número de sementes por vagem 

(NSV) pela influência direta nas variações do caráter principal e, conseqüentemente, a 

eficácia desta variável explicativa na seleção para melhoria da produtividade de grãos em 

feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce. Resultados semelhantes ao encontrado neste 

estudo foram constatados por Nakawuka e Adipala (1999), onde esses autores estudando a 

interação de alguns componentes sobre a produtividade em genótipos de feijão-caupi 

verificaram o número de sementes por vagem como o segundo maior efeito positivo sobre a 

produtividade de grãos, tendo como efeito de maior expressão o número de ramos por planta. 

O peso de 100 sementes (P100) foi o segundo mais expressivo para a produção de 

grãos, concordando com os trabalhos de Oliveira et al. (2003) e Bezerra et al. (2001) que 

segundo esses autores a seleção direta sobre esse caráter tem uma resposta correlacionada 

eficiente sobre a produtividade de grãos. 

O efeito negativo de maior magnitude sobre a produção de grãos foi proporcionado 

pela variável comprimento da vagem (CompVag), com isso a seleção direta sobre o caráter 

comprimento da vagem terá efeito desfavorável sobre a produtividade de grãos (BEZERRA 

et al., 2001). 
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Tabela 4. Análise de trilha com fracionamento das correlações genéticas em efeitos diretos, dispostos na diagonal, e indiretos, fora da 

diagonal, de diversas variáveis respostas sobre a produtividade de grãos em genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce. 

Variáveis DPF AIRL NNRP NVP NSV CompVag P100 IDG Ciclo 
Correlações 

genotípicas 

DPF -0,09 0,01 0,08 -0,01 -0,08 -0,04 0,18 -0,01 0,01 0,04 

AIRL 0,01 -0,13 0,25 -0,02 -0,69 0,22 -0,08 -0,01 0,03 -0,42 

NNRP 0,01 0,06 -0,52 0,02 0,82 -0,04 -0,06 -0,01 0,13 0,45 

NVP -0,01 -0,08 0,31 -0,04 -0,86 0,28 -0,14 -0,01 -0,07 -0,64 

NSV 0,01 0,07 -0,33 0,02 1,29 -0,24 -0,08 0,01 0,05 0,79 

CompVag -0,01 0,04 -0,03 0,01 0,49 -0,63 0,23 0,02 0,10 0,25 

P100 -0,02 0,01 0,04 0,01 -0,16 -0,21 0,68 -0,01 0,08 0,43 

IDG -0,01 -0,02 0,09 -0,01 -0,16 0,31 0,07 -0,04 -0,01 0,22 

Ciclo -0,00 -0,01 -0,20 0,01 0,118 -0,19 0,16 0,00 0,34 0,28 
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No que se refere às correlações canônicas constata-se na Tabela 5 que as quatro 

correlações canônicas foram significativas pelo teste do qui-quadrado, ratificando a 

importância dos quatro pares canônicos para este estudo. Analisando o primeiro par 

canônico verifica-se pelos seus coeficientes que plantas com menor ângulo de inserção 

dos ramos laterais (AIRL), maior número de nós no ramo principal (NNRP) e 

comprimento da vagem (CompVag), variáveis do grupo II, atuam no decréscimo da 

produtividade de grãos, número de vagens por planta (NVP) e no aumento do número 

de sementes por vagem (NSV) e peso de 100 sementes, ou seja, para a obtenção de uma 

planta mais produtiva é necessário selecionar plantas com o menor número de nós no 

ramo principal, menor comprimento de vagem e maior ciclo cultural. 

Observando o segundo par canônico, na Tabela 5, contata-se que o aumento no 

número de nós no ramo principal, o decréscimo da angulação dos ramos laterais e do 

comprimento da vagem, contribuem no aumento da produtividade em feijão-caupi. 

Examinando o terceiro par canônico é averiguado que plantas mais produtivas são 

influenciadas pelo decréscimo no ângulo de inserção dos ramos laterais, número de nós 

no ramo principal, comprimento da vagem e pelo aumento do ciclo cultural. Já pela 

análise do quarto par canônico o aumento da produtividade em feijão-caupi é afetado 

por um aumento no ângulo de inserção dos ramos laterais, número de nós no ramo 

principal, comprimento da vagem e pela diminuição do ciclo cultural. 

Coimbra et al. (2000), analisaram correlações canônicas entre o rendimento de 

grãos e os componentes primários e secundários relacionados com a produtividade em 

feijão comum. Esses autores verificaram que os componentes primários e secundários 

não são independentes e que o rendimento de grãos pode ser favorecido pelo aumento 

na estatura das plantas e maior período entre emergência e florescimento. Correlações 

canônicas, também, foram estimadas por Santos et al., (1994) em guandu. Esses autores 

verificaram que associações positivas entre caracteres primários, tais como o ciclo 

vegetativo e a estatura da planta contribuíam para o aumento da produtividade.  
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Tabela 5. Correlações canônicas estimadas entre as variáveis respostas primárias do 

grupo I: produtividade, número de vagens por planta (NVP), número de sementes por 

vagem (NSV) e peso de 100 sementes e secundarias do grupo II: dias para a floração 

(DPF), ângulo de inserção do ramo lateral (AIRL), número de nós no ramo principal 

(NNRP), comprimento da vagem (CompVag), ciclo e índice de grãos (IDG). 

Variáveis 

Pares canônicos 

1º 2º 3º 4º 

Grupo I 

Produtividade -0,20 -0,62 1,37 0,41 

NVP -0,22 0,71 -0,46 1,04 

NSV 0,95 0,70 -1,24 0,67 

P 100 0,40 1,26 -0,27 -1,04 

 Grupo II 

DPF 0,01 0,41 -0,16 0,12 

AIRL -0,17 0,21 -0,87 0,76 

NNRP 0,70 -0,43 -0,57 0,84 

CompVag 0,76 0,71 -0,56 0,28 

Ciclo -0,22 0,12 0,94 -0,56 

IDG 0,34 0,36 0,41 0,82 

Correlação canônica 0,82 0,51 0,41 0,23 

Significância (p) <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 

GL 24 15 8 3 

 

6.4. Conclusões 

1. A seleção indireta com base no número de sementes por vagem e peso de 100 

sementes favorece o aumento em produtividade de grãos em feijão-caupi de 

porte ereto e ciclo precoce; 

2. A seleção direta com base no número de vagens por planta tende a diminuir o 

ciclo de cultivo em feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce; 

3. O decréscimo no comprimento da vagem e o aumento no número de sementes 

por vagem contribuem para o aumento na produtividade em feijão-caupi de 

porte ereto e ciclo precoce. 
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7. CAPITULO IV. Seleção simultânea de caracteres em genótipos de feijão-

caupi de porte ereto e ciclo precoce 

 

Resumo – A seleção de genótipos superiores deve ser realizada com base em uma série 

de atributos favoráveis para o melhoramento da cultura em questão. Desse modo, 

objetivou-se com esse trabalho, selecionar genótipos superiores com base em dez 

caracteres de importância agronômica e avaliar os ganhos genéticos preditos por 

diferentes índices de seleção em genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo 

precoce. Foram avaliadas 27 linhagens de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce e 1 

cultivar de porte semi-ereto e ciclo precoce (controle). O delineamento estatístico 

utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições. Para a seleção de genótipos 

superiores utilizaram-se os índices clássico, base, por ganhos desejados, multiplicativo, 

soma de postos e a distância genótipo-ideótipo. Os índices base e multiplicativo são 

mais eficientes na seleção de genótipos de feijão-caupi precoces e de porte ereto. Os 

genótipos CE-113 e CE-748 reúnem, simultaneamente, vários caracteres morfológicos e 

agronômicos favoráveis além da produtividade elevada. 

Palavras – chaves: Vigna unguiculata; ganho genético; índices de seleção. 

 

Abstract - The selection of superior genotypes should be performed on a number of 

favorable attributes to improve the culture in question. The objective of this work was to 

select superior genotypes based on ten traits of agronomic importance and to evaluate 

the genetic gains predicted by different index of selection on erect and early cowpea 

genotype. Twenty-seven lines erect and early cowpea genotype and one cultivar of 

semi-erect and early (control). A random block design with four repetition was used. 

For the selection of superiors genotypes, the classic index, based index, index for 

desired gains, multiplicative index, sum of ranks and distance-ideotype genotype were 

used. The based index and multiplicative index are more efficient in the selection erect 

and early cowpea genotype. Genotypes CE-113 and CE-748 together, both 

morphological and agronomic characters more favorable than the graim yield. 

Key words: Vigna unguiculata, genetic gain; selection index. 
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7.1. Introdução 

Os programas de melhoramento vegetal têm como objetivos a seleção de 

genótipos que aliem alto rendimento a outros caracteres desejáveis pelos agricultores 

e/ou consumidores. A seleção com base em um ou em poucos caracteres pode levar a 

um genótipo superior em relação às características consideradas, mas com desempenho 

inferior em relação aos outros caracteres não considerados (SANTOS; ARAUJO, 2001). 

Deste modo, uma das alternativas comumente utilizadas pelos melhoristas para 

amenizar este problema é a seleção simultânea de diversos caracteres, através do 

emprego dos índices de seleção, que permitem combinar as múltiplas informações 

contidas na unidade experimental, de tal forma que é possível a seleção com base em 

um complexo de variáveis que reúna diversos atributos de interesse econômico 

(GARCIA; JUNIOR, 1999; CRUZ; REGAZZI, 2002). 

O índice de seleção constitui-se num caráter adicional, estabelecido pela 

combinação linear ótima de vários caracteres preferencialmente não correlacionados. O 

valor observado para cada característica é ponderado por um coeficiente, representado 

como 𝐼 = 𝑏1𝑃1 + ⋯ + 𝑏𝑖𝑃𝑖 , onde I é o índice de seleção, Pi representa o valor 

fenotípico observado para a i-ésima característica e bi é o coeficiente atribuído à i-ésima 

característica no índice de seleção (CRUZ; REGAZZI, 2002). Neste aspecto, torna-se 

possível efetuar, com eficiência, a seleção simultânea de caracteres com base nos 

valores genéticos dos indivíduos ou famílias. 

Os primeiros índices de seleção propostos visavam atender principalmente aos 

programas de seleção recorrente e exigiam a obtenção das estimativas de variâncias e 

covariâncias genéticas, o que muitas vezes impossibilita o seu uso na seleção de 

genótipos em fases finais nos programas de melhoramento genético, onde os genótipos 

já estão fixados (SANTOS, 2005). Após o surgimento do índice clássico proposto por 

Smith (1936) e Hanzel (1943), outros pesquisadores propuseram modificações a este 

índice como as encontradas nos trabalhos de Williams (1962), Tallis (1962), Pesek e 

Baker (1969) e Tai (1977). 

Os maiores problemas com o uso de alguns desses índices devem-se a 

definição dos pesos econômicos de cada caráter, a intensidade de seleção a ser aplicada, 

os ganhos desejados por caractere e à obtenção de estimativas seguras das variâncias e 

covariâncias fenotípicas e genotípicas. Diante disso, surgiram índices que não 

dependiam dessas pressuposições para a sua utilização, tais como os índices propostos 

por Elston (1963), Mulamba e Mock (1978) e Garcia (1998). 
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Atualmente os índices de seleção têm sido utilizados com êxito em várias 

culturas agrícolas tanto anuais (SANTOS; ARAÚJO, 2001), como fruteiras 

(OLIVEIRA et al., 2008), forrageiras (RIBOLDI et al., 2002) e florestais (MAÊDA et 

al., 2001). No entanto, os trabalhos envolvendo índices de seleção em feijão-caupi ainda 

são escassos, diante disso, objetivou-se, com esse trabalho, selecionar genótipos 

superiores com base em dez caracteres de importância agronômica e avaliar os ganhos 

genéticos preditos por diferentes índices de seleção em genótipos de feijão-caupi com 

porte ereto e ciclo precoce. 

 

7.2. Materiais e Métodos 

Foram avaliados 27 genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce 

(ciclo<70 dias) e uma cultivar de porte semi-ereto e ciclo precoce (BR9-Longá) cujas 

sementes foram provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da Universidade Federal 

do Ceará e do programa de melhoramento genético de feijão-caupi da Embrapa Meio 

Norte. O ensaio foi instalado na Fazenda Lavoura Seca, pertencente ao Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará (CCA/UFC), localizada no 

município de Quixadá no Sertão Central do estado do Ceará, situada a 4º59’ latitude sul, 

39º01’ Grm de longitude oeste, altitude de 190 m, cujo clima é caracterizado como Aw’ 

(KOPPEN, 1918), no ano agrícola de 2008. 

O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro 

repetições. A unidade experimental foi composta por quatro fileiras de 5,0 m de 

comprimento, utilizando um espaçamento entre fileiras de 0,5 m e entre plantas de 0,2 

m. A área útil da parcela, para a tomada de dados, foi composta pelas duas fileiras 

centrais, eliminando-se 0,5 m da extremidade de cada fileira, totalizando uma área de 8 

m². 

As variáveis respostas observadas em cada parcela foram: floração em torno de 

50% (DPF), ângulo de inserção dos ramos laterais (AIRL), número de nós no ramo 

principal (NNRP), número de vagens por planta (NVP), número de sementes por vagem 

(NSV), comprimento da vagem (CompVag), peso de cem sementes (P100S), índice de 

grãos (IDG), produtividade de grãos (Kg/ha) e ciclo da cultura. 

Foram estimados os ganhos por seleção direta e indireta entre os genótipos para 

todas as variáveis respostas analisadas considerando a intensidade de seleção de cinco 

genótipos (17,85%). Para as características DPF, AIRL, NVP, CompVag e ciclo, a 
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seleção foi realizada no sentido de decréscimo e para NNRP, NSV, P100, IDG e 

produtividade, a seleção foi realizada no sentido de acréscimo. 

Os ganhos por seleção foram estimados pela expressão GS (%) =   DS × h² /

X  × 100, em que GS é o ganho devido à seleção, expresso em percentagem; DS é o 

diferencial de seleção; h² é o coeficiente de herdabilidade; e 𝑋  é a média geral. Os 

ganhos por seleção indireta foram estimados pela equação Δ𝐺𝑆𝑋  𝑌 % =  𝐷𝑆𝑋(𝑌) ×

ℎ2(𝑋) /𝑋 , em que Δ𝐺𝑆𝑋 𝑌 % refere-se ao ganho na característica secundária (X), com 

seleção no caractere principal (Y); 𝐷𝑆𝑋(𝑌) refere-se ao diferencial de seleção indireto 

na característica secundária com seleção na característica principal; h² é o coeficiente de 

herdabilidade do caráter secundário. 

Além da seleção direta para as dez variáveis respostas utilizadas, o processo de 

seleção foi realizado pelos seguintes índices de seleção: 

1) Índice clássico (SMITH, 1936; HAZEL, 1943). 

O índice clássico proposto por Smith (1936) e adaptado ao melhoramento 

animal por Hanzel (1943) consiste em uma combinação linear dos vários caracteres de 

importância econômica, cujos coeficientes de ponderação são estimados de modo a 

maximizar a correlação entre o índice e o agregado genotípico. Este agregado é 

estabelecido por outra combinação linear, envolvendo os valores genéticos, os quais são 

ponderados por seus respectivos valores econômicos (CRUZ; REGAZZI, 2002). 

O índice clássico é estabelecido pela seguinte expressão: 𝑏 = 𝑃−1𝐺𝑎, em que b 

é o vetor de ponderação do índice; P
-1

 é referente à inversa da matriz das covariâncias 

genética entre os caracteres; G é a matriz das covariâncias genéticas; e a é o vetor dos 

pesos econômicos atribuídos aos caracteres. 

2) Índice base (WILLIAMS, 1962). 

O índice base sugerido por Williams pode ser usado para o melhoramento 

simultâneo de duas ou mais características. Neste caso, um índice é calculado para cada 

genótipo ponderando-se os valores fenotípicos observados, de cada característica, pelos 

seus respectivos valores econômicos e somando-se todas as características com pesos 

econômicos não-nulos. O índice base de Williams, não requer estimativas dos 

parâmetros genotípicos e fenotípicos e utiliza os valores econômicos relativos (ai) como 

coeficientes do índice, dada pela seguinte expressão: 

𝐼 = 𝑎1𝑦1 + 𝑎2𝑦2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑦𝑛 =  𝑎𝑖𝑦𝑖 = 𝑦′𝑎𝑛
𝑖=1 . 
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3) Índice por ganhos desejados (PESEK; BAKER, 1969). 

Em virtude da dificuldade de estabelecer os pesos econômicos relativos aos 

diversos caracteres utilizados, Pesek e Baker (1969) propuseram um índice onde os 

pesos podem ser substituídos pelos ganhos desejados pelo melhorista em cada caráter. 

Cruz e Regazzi (2002) comentam que para o cálculo deste índice torna-se necessário o 

conhecimento da expressão do ganho esperado dos vários caracteres, dado pela seguinte 

equação: Δ𝑔 = 𝐺𝑏𝑖/𝜎𝑙. Nesta expressão, substitui-se o vetor dos ganhos esperados 

(Δ𝑔) pelo vetor de ganhos desejados (Δ𝑔𝑑), e assim estima-se o vetor dos coeficientes 

de ponderação do índice (b) pela expressão: 𝑏 = 𝐺−1∆𝑔𝑑 . 

4) Índice multiplicativo (SUBANDI et al., 1973). 

O índice multiplicativo proposto pelos autores Subandi et al. (1973) é obtido 

pela multiplicação dos valores padronizados de cada caráter por genótipo, constituindo 

o seguinte índice: 𝐼 = 𝑌1
𝑘1𝑌2

𝑘2 …𝑌𝑛
𝑘𝑛 , em que Yj refere-se ao valor médio do caráter j; 

onde kj=1, se for considerada a relação direta do índice com a variável e kj = -1, se for 

considerada a relação inversa do índice com a variável. 

5) Índices de soma de postos (MULAMBA; MOCK, 1978).  

O índice de soma de postos ou “ranking” proposto por Mulamba e Mock 

(1978), constitui no ordenamento dos genótipos, em relação a cada um dos caracteres 

avaliados, em ordem favorável aos objetivos do programa de melhoramento, não 

necessitando a utilização do estabelecimento de pesos econômicos ou das estimativas de 

variâncias e covariâncias genotípicas e fenotípicas. Este índice é calculado pelo 

somatório dos postos que cada genótipo obteve em cada caráter, como apresentado na 

seguinte equação 𝐼𝑀𝑀𝑖 =  𝑛𝑖𝑗 , em que: IMMi refere-se ao índice do genótipo i; 𝑛𝑖𝑗  é 

o ordenamento do genótipo i no caractere j. 

6) Distância genótipo-ideótipo (CRUZ, 2006). 

O índice da distância genótipo-ideótipo é fundamentado na estimação da 

distância dos genótipos avaliados a um ideótipo previamente definido pelo melhorista. 

Com base nesse índice são identificados os melhores genótipos e calculados os ganhos 

por seleção. A partir dos valores dentro de um intervalo de variação em torno de um 

ótimo (Yij) com magnitude próxima do valor ótimo (VOj) é realizada a análise dos 

componentes principais, obtendo-se os autovalores e autovetores associados à matriz de 

correlação entre as variáveis analisadas (CRUZ, 2006). O calculo do índice é realizada 

pela seguinte expressão: 𝐼𝐷𝐺 =  
1

𝑛
  𝑌𝑖𝑗 − 𝑉𝑂𝑗  ²𝑛

𝑗=1 . 
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Os vetores de pesos econômicos para os índices clássicos e base assim como os 

ganhos desejados utilizados no índice proposto por Pesek e Baker (1969) foram 

equivalentes a um desvio padrão. Para os outros índices não se utilizou pesos 

econômicos. Com o intuito de verificar a eficiência dos índices de seleção foi realizado 

o coeficiente de coincidência com base nos genótipos selecionados entre dois índices e 

o coeficiente de coincidência geral com base na semelhança de um índice para com os 

demais, através da seguinte fórmula: 
𝐼12 +𝐼13 +⋯+𝐼𝑖𝑗

𝑛
, onde 𝐼𝑖𝑗  refere-se ao coeficiente de 

coincidência do i-ésima índice com o j-ésimo índice trabalhado e n é o número de 

índices utilizados. Também foram calculados os ganhos genéticos obtidos pelos índices 

de seleção. 

 

7.3. Resultados e discussão 

A média, a herdabilidade no sentido amplo (h²) e a relação entre o coeficiente 

de variação genética e ambiental (CVg/CVe) das dez variáveis respostas analisadas nos 

28 genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce estão apresentados na Tabela 

1. Observam-se altos valores de herdabilidade para as características avaliadas. Segundo 

Camargo et al. (1998) altos valores de herdabilidade para determinado caráter, sugerem 

que grande parte da variabilidade genética total associada com esse caráter se deve à 

ação aditiva de genes, indicando que a seleção para esse caráter deve ser efetiva logo 

nas primeiras gerações segregantes. Para Londero et al. (2006) coeficientes de 

herdabilidade mais altos podem ser associados com maior variância genética aditiva, 

menor variação do ambiente e menor interação genótipo x ambiente. 

As estimativas de herdabilidade mais elevadas foram obtidas para os caracteres 

referentes ao crescimento vegetativo da planta, ou seja, dias para a floração (97,17%), 

Ciclo (97,42%) e número de nós no ramo principal (96,59%). Estes resultados 

corroboram com os encontrados por outros pesquisadores como Oliveira et al. (2000) e 

Nunes et al. (1999). 

Os valores de herdabilidade mais baixos foram encontrados nas variáveis 

número de vagens por planta (80,87%) e produtividade de grãos (66,25%), os quais 

segundo Lopes et al. (2001) são caracteres altamente influenciados pelos efeitos 

ambientais. Segundo os mesmos autores, o caráter número de vagens por planta apesar 

de ser um importante componente do rendimento de grãos, é altamente instável, 

exibindo baixo valor e possuindo limitada variabilidade genética. Santos e Araújo 
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(2001), identificando genótipos de feijão-caupi com a melhor combinação para a 

produção de grãos, maior número de sementes por vagem e tolerância ao oídio obteve 

valores de herdabilidade para a produtividade de grãos (67,16%), superior ao obtido 

neste estudo. 

 

Tabela 1. Média, herdabilidade (h²) e relação entre o coeficiente de variação genética e 

ambiental (CVg/CVe) das dez variáveis respostas avaliadas em 28 genótipos de feijão-

caupi. 

Caracteres avaliados Média h² (%) CVg/CVe 

Dias para a floração 36,47 97,17 2,93 

Ângulo de inserção dos ramos 

laterais (º) 

35,62 89,09 1,43 

Número de nós no ramo principal 8,93 96,59 2,66 

Número de vagens por planta 14,49 80,87 1,03 

Número de sementes por vagem 11,29 93,02 1,83 

Comprimento da vagem (cm) 17,87 92,86 1,80 

Peso de 100 sementes (g) 15,44 94,18 2,01 

Índice de grãos 0,78 91,10 1,60 

Produtividade (kg/ha) 1072,50 66,25 0,70 

Ciclo (dias) 65,08 97,42 3,07 

 

Os valores de herdabilidade estão condizentes com o quociente entre o 

coeficiente de variação genética e ambiental, onde os menores valores para esta relação 

foram, também, as que apresentaram as menores estimativas de herdabilidade. Este fato 

indica o predomínio da variação genética sobre a variação ambiental. A relação entre 

CVg/CVe variou de 0,70 (produtividade) a 3,07 (ciclo). Os maiores valores da razão 

CVg/CVe foram encontradas em caracteres primários (DPF, NNRP e ciclo) estando de 

acordo com os valores obtidos por Reis et al. (2002), contrastando com os resultados 

obtidos por Costa et al. (2008) onde os menores valores foram encontrados em 

caracteres primários. 

As correlações entre os caracteres estudados estão apresentadas na Tabela 2. 

Observa-se que as correlações genotípicas foram superiores as correlações fenotípicas 

que segundo Missio et al. (2004), evidenciam a importância dos efeitos genéticos sobre 

os ambientais nos caracteres estudados. Verifica-se que a produtividade apresentou 



91 

 

correlações positivas e de alta magnitude com o número de sementes por vagem (r = 

0,90) e número de nós no ramo principal (r = 0,78). Sousa et al., (2007), estudando a 

variabilidade genética e correlações em genótipos de feijão-caupi de grãos verdes 

obtiveram resultados semelhantes aos encontrados nesta pesquisa, indicando que a 

seleção em qualquer um desses caracteres deverá resultar em uma resposta 

correlacionada positivamente na produtividade de grãos. 

 

Tabela 2. Estimativas do coeficiente de variação genética (diagonal), correlações 

fenotípicas (superior a diagonal) e correlações genéticas (inferior a diagonal) de 

genótipos de feijão-caupi com porte ereto e ciclo precoce. 

Caracteres DPF AIRL NºNRP NVP NSV CompVag P100S IDG Prod. Ciclo 

DPF 9,98 -0,07 -0,36 0,13 -0,26 -0,27 0,34 0,20 -0,14 -0,28 

AIRL -0,06 21,76 -0,77
++ 

0,87
++ 

-0,86++ -0,65
++ 

-0,28 0,40 -0,82++ 
-0,26 

NºNRP -0,34 -0,80++ 
27,95 -0,84++ 

0,88
++ 

0,43 -0,06 -0,42 0,72
++ 

0,55 

NVP 0,15 0,92
++ 

-0,88
++ 

20,13 -0,89++ -0,72
++ 

-0,31 0,45 -0,81++ 
-0,53

+ 

NSV -0,24 -0,89++ 
0,89

++ 
-0,93++ 

24,97 0,58
+ 

-0,05 -0,44 0,83
++ 

0,34 

CompVag -0,01 -0,69
+ 

0,47 -0,73++ 
0,61

+ 
15,67 0,41 -0,78++ 0,46 0,47 

P100S 0,34 -0,33 -0,01 -0,35 0,06 0,46 21,26 -0,02 0,32 0,22 

IDG 0,22 0,41 -0,42 0,45 -0,42 -0,78
++ 

-0,03 5,81 -0,16 -0,38 

Prod. -0,11 -0,86++ 
0,78

++ 
-0,93++ 

0,90
++ 

0,55 0,40 -0,17 11,24 0,33 

Ciclo -0,29 -0,31 0,58 -0,54
+ 

0,39 0,50 0,36 -0,39 0,41 6,90 

++,+ : Significativo a 1 e 5% de probabilidade, pelo teste de Mantel baseado em 10.000 simulações. 

 

Para os caracteres ângulo de inserção dos ramos laterais (AIRL) (-0,86) e 

número de vagens por planta (NVP) (-0,93) foram observadas correlações negativas de 

alta magnitude para com a produtividade. Deste modo, pode-se inferir que em plantas 

de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce, a seleção com base nesses caracteres 

resultará em uma alta resposta negativa na produtividade de grãos, constituindo em um 

problema, uma vez que o sentido da seleção é o mesmo para tais caracteres. 

Examinando-se ainda Tabela 2 observa-se correlações fracas para os caracteres dias 

para a floração, comprimento da vagem, peso de 100 sementes, índice de grãos e ciclo. 

De acordo com Oliveira et al. (2008) as correlações próximas de zero, de pequena 

magnitude, demonstram que a seleção para esses caracteres pode ser feita de forma 

independente e que não há resposta correlacionada. 

As expectativas dos ganhos genéticos, independente do critério utilizado, foram 

sempre elevadas para o número de sementes por vagem (NSV) e número de nós no 
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ramo principal (NNRP) (Tabela 3). Com relação aos ganhos por seleção para a 

produtividade de grãos, estes foram maiores quando se utilizou a seleção direta no 

próprio caráter (11,21%), o índice base (11,21%) e a distância genótipo-ideótipo 

(10,44%). Avaliando a aplicação de índices de seleção em diferentes genótipos de 

feijão-caupi, Santos e Araújo (2001) obtiveram as maiores estimativas em ganhos com 

seleção para a produtividade utilizando a seleção direta sobre o caráter, índice livre de 

pesos e parâmetros e o índice base. 

Apesar dos resultados satisfatórios obtidos quando se utilizou a seleção direta 

sobre a produção de grãos, Cruz et al. (2004) relataram que a seleção com base em uma 

única característica mostra-se inadequada, pois conduz a um produto final superior com 

relação a essa característica, mas que pode levar a desempenhos não tão favoráveis nas 

demais características da cultivar. Assim, a aplicação de métodos que possam 

proporcionar combinações de ganhos esperados favoráveis deve ser utilizada na 

avaliação desses genótipos. 
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Tabela 3. Genótipos selecionados de feijão-caupi e estimativas dos ganhos genéticos (%) com base na seleção direta e índices de seleção. 

Critério Genótipos selecionados 
Ganhos com seleção (%) 

DPF AIRL NºNRP NVP NSV ComVag P100 IDG Prod Ciclo 

Seleção direta sobre DPF 1   11   10   18   2 -15,25 -7,07 18,41 -14,50 19,50 3,70 -1,29 -2,11 3,34 1.08 

Seleção direta sobre AIRL 5   6    22   9    4 6,47 -26,25 -18,69 18,44 -18,50 -7,67 -3,73 1,63 -6,67 0,95 

Seleção direta sobre NNRP 4   1    2    7    5 -2,33 -18,43 53,91 -19,56 25,87 1,57 -4,48 -1,64 4,46 5,12 

Seleção direta sobre NVP 2   5    4    10   7 2,87 -20,72 38,68 -23,57 29,68 2,31 -0,27 -0,46 4,47 1,68 

Seleção direta sobre NSV 4   2    10   3    7 3,53 -14,68 34,17 -20,13 35,61 7,54 3,21 -1,81 6,67 0,70 

Seleção direta sobre ComVag 18  19   9    8    20 0,20 7,31 -10,34 13,75 0,20 -18,61 -14,32 4,65 2,87 -2,22 

Seleção direta sobre P100 11  7    24   23   14 0,20 -1,75 4,35 -0,81 -6,22 3,96 30,61 1,83 7,31 1,83 

Seleção direta sobre IDG 19  14   15   9    7 2,47 6,89 5,71 5,16 4,65 -11,62 -0,88 8,76 4,64 1,83 

Seleção direta sobre Prod 11  4    7    8    14 2,47 -7,48 18,94 -5,79 19,85 3,47 12,78 1,30 11,21 1,98 

Seleção direta sobre Ciclo 17  9    10   8    27 -3,53 -8,01 -11,07 0,56 7,34 -8,01 -15,00 -0,17 -1,06 -10,97 

Índice clássico 7   11   2    4    3 3,40 -14,16 35,16 -16,75 33,45 14,22 14,63 -1,99 9,02 4,15 

Índice base 11  4    7    8    14 2,47 -7,48 18,94 -5,79 19,85 3,47 12,78 1,30 11,21 1,98 

Índice por ganhos desejados 16  7    11   4    19 3,40 5,75 18,40 -0,51 14,04 4,41 5,87 2,71 5,23 3,10 

Índice multiplicativo 7   11   4    3    19 5,67 -0,71 22,19 -9,39 23,19 8,67 12,99 1,71 8,89 4,07 

Índice de soma de postos 7   10   18   11   14 -4,32 -6,34 4,43 -12,24 10,89 -0,11 17,88 3,59 6,47 0,10 

Distância genótipo-ideótipo 7    8    11    14    22 1,40 -8,53 1,64 -0,54 12,03 4,00 17,64 2,83 10,44 -0,49 
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Examinando o trabalho realizado por Granate et al. (2002), verifica-se que os 

maiores ganhos genéticos para a produção de grãos em milho pipoca foram obtidos 

quando os autores utilizaram os índices base, utilizando como peso econômico o 

coeficiente de variação genético e o índice clássico usando o desvio-padrão genético 

como peso econômico. Já Pedroso et al. (2009) estudando a eficiência de diversos 

índices de seleção sobre a produtividade em cana-de-açúcar verificou que o índice 

multiplicativo foi o que apresentou a maior eficiência na seleção de genótipos 

superiores. 

A seleção direta sobre os caracteres ângulo de inserção dos ramos laterais 

(AIRL) e ciclo de cultivo apresentaram ganhos genéticos negativos. Estes resultados 

indicam que a seleção direta para a diminuição do ângulo de inserção do ramo lateral 

com o ramo principal acarretará em perda de produtividade de grãos, confirmando a 

forte correlação negativa encontrada para estes dois caracteres (r = -0,82). Com relação 

ao ciclo de cultivo não foi observado correlação significativa com a produtividade, no 

entanto Ribeiro et al. (2001) estimando correlações genéticas em genótipos de feijão 

carioca encontrou uma forte associação negativa (-0,871) entre o ciclo de cultivo e o 

rendimento em grãos indicando que cultivares mais precoces tendem a ter um acréscimo 

na produtividade. 

Na Tabela 4 estão apresentados os coeficientes de coincidência para os diversos 

genótipos selecionados pelos índices de seleção utilizados, onde quanto maior o 

coeficiente de coincidência entre dois índices, maior será a concordância dos resultados 

de seleção entre eles. Nesse sentido observa-se que a maioria dos coeficientes foi acima 

de 0,5 indicando um bom nível de segurança na seleção de genótipos superiores. Os 

maiores valores foram observados entre o índice clássico e multiplicativo (c = 0,8), 

entre o índice de ganhos desejados e multiplicativo (c = 0,8) e entre o índice base e a 

distância genótipo-ideótipo (c = 0,8). 

A partir da média geral entre todos os índices foi verificado que os índices base e 

multiplicativo apresentaram os maiores coeficientes de coincidência gerais (Cg) 

indicando estes índices como os que obtiveram as maiores semelhanças na seleção de 

genótipos inferindo, assim, em uma maior segurança para o melhorista na seleção de 

genótipos superiores. 
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Tabela 4. Coeficientes de coincidência dos índices de seleção aplicados em feijão-caupi 

de porte ereto e ciclo precoce. 

Índices IB IGD IM ISP DGI Cg 

IC 0,6 0,6 0,8 0,4 0,4 0,56 

IB - 0,6 0,6 0,6 0,8 0,64 

IGD  - 0,8 0,4 0,4 0,56 

IM   - 0,4 0,4 0,60 

ISP    - 0,6 0,48 

DGI     - 0,52 

 

Segundo Oliveira et al. (2008), a escolha do melhor critério de seleção deve ser 

baseada na obtenção de ganhos equilibrados entre os caracteres em avaliação, assim 

verifica-se na Tabela 3 que o índice base e multiplicativo tanto apresentaram ganhos 

genéticos mais favoráveis em todos os caracteres avaliados como altos coeficientes de 

coincidência gerais. Foi observado que os genótipos 4 (CE-77), 7 (CE-113) e 11 (CE-

798) foram selecionados simultaneamente pelos índices base e multiplicativo e os 

genótipos 7 e 11 foram selecionados por todos os índices de seleção estudados neste 

trabalho, devendo portanto, receberem maior atenção por parte dos melhoristas de 

feijão-caupi. 

 

7.4. Conclusões 

1. Os índices base e multiplicativo são mais eficientes na seleção de genótipos de 

feijão-caupi precoces e de porte ereto; 

2. Os genótipos CE-113 e CE-748 reúnem, simultaneamente, vários caracteres 

morfológicos e agronômicos favoráveis, além da produtividade de grãos 

elevada. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação dos marcadores fenotípicos na quantificação da divergência 

genética em genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce apresentou-se 

eficiente, sendo as variáveis respostas dias para o inicio da floração e ciclo da cultura as 

que contribuem em maior magnitude para a quantificação da divergência genética. Os 

dados referentes aos marcadores fenotípicos são de fácil coleta e interpretação, sendo 

estas informações utilizadas não somente para a quantificação da divergência genética, 

mas também para outros fins, como pode ser verificado nos capítulos III e IV. O 

genótipo CE-46 é o mais divergente entre os 28 genótipos avaliados apresentando 

características agronômicas desejáveis em feijão-caupi, podendo ser utilizado como um 

importante parental em futuros programas de melhoramento genético desta espécie. 

Os marcadores moleculares ISSR são de fácil aplicação e eficientes na 

identificação do polimorfismo em genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo 

precoce. A utilização desses marcadores em feijão-caupi possibilitou a confirmação de 

resultados obtidos utilizando dados fenotípicos. Com isso a utilização desses 

marcadores pode ser utilizada quando for indispensável um número elevado de 

genótipos ou quando for necessário selecionar, previamente, genótipos divergentes ou 

semelhantes para trabalhos em campo. 

Dentre as variáveis respostas utilizadas, observa-se que o número de sementes 

por vagem e o peso de cem sementes são as que mais contribuem para o aumento na 

produtividade de grãos em feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce, juntamente com o 

decréscimo no número de vagens por planta e comprimento da vagem, ou seja, plantas 

mais produtivas apresentam sementes mais pesadas, mais próximas umas das outras e 

com um menor número de vagens por planta. 

A utilização dos índices de seleção possibilita um ganho genético mais 

equilibrado em genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo precoce, sendo os índices 

base e multiplicativo os mais eficientes na seleção de genótipos superiores com relação 

à produtividade de grãos. Entre os 28 genótipos de feijão-caupi de porte ereto e ciclo 

precoce avaliados os genótipos CE-113 e CE-748 reúnem, simultaneamente, vários 

caracteres morfológicos e agronômicos favoráveis, além da produtividade de grãos 

elevada, podendo esses genótipos serem aproveitados em ensaios de competição de 

cultivares para verificar a adaptabilidade e estabilidade fenotípica no estado do Ceará. 


