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RESUMO 
 

A importância da cultura do feijão-fava no Nordeste do Brasil justifica a 
realização de pesquisas com o fim de atender a produtores e consumidores atuais e 
potenciais. A sua baixa produtividade em relação às demais leguminosas pode ser 
atribuída à falta de estudos que subsidiem o melhoramento da cultura, além do 
comprometimento em função de pragas e doenças. Nesse sentido, objetivou-se 
caracterizar e avaliar a divergência entre subamostras provenientes do Banco Ativo 
de Germoplasma de Feijão-Fava da Universidade Federal do Piauí com hábito de 
crescimento determinado, quanto a caracteres morfológicos e agronômicos e 
analisar a reação ao agente causal da antracnose (Colletotrichum truncatum) em 
folha destacada e em condições de campo. Na caracterização, o material genético 
constituiu-se de nove subamostras, que foram avaliadas quanto a 22 caracteres 
morfoagronômicos quantitativos e qualitativos. A análise de divergência com os 
caracteres quantitativos mostrou as maiores distâncias entre os pares de 
subamostras UFPI 728 e UFPI 640, UFPI 728 e UFPI 632, UFPI 728 e UFPI 639, os 
quais podem ser utilizados em cruzamentos. Os agrupamentos pelos métodos de 
Tocher e UPGMA foram parcialmente concordantes. Em relação aos descritores 
qualitativos, houve a formação de três grupos, com predominância de subamostras 
de cor do tegumento branca. Os caracteres que mais contribuíram para a 

divergência foram relacionados à produtividade: largura da vagem, comprimento do 

grão, comprimento da vagem e espessura do grão. As duas primeiras variáveis 
canônicas explicaram 80,66% da variação total. O caráter número de dias para o 
início da floração foi correlacionado genotipicamente com o número de dias para a 
maturação da vagem. Para os demais pares de caracteres, as correlações 
significativas foram de natureza ambiental. Correlações de valor alto, embora não 
significativas, como a correlação genotípica negativa entre número de dias para o 
início da floração e altura de inserção da primeira vagem, sugerem a possibilidade 
de combinar estes dois caracteres importantes agronomicamente. A caracterização 
permitiu constatar variabilidade genética e identificar subamostras com potencial 
para serem incorporadas em programas de pré-melhoramento. Na avaliação da 
reação à antracnose foram utilizadas doze subamostras de feijão-fava. A severidade 
foi estimada através de escala de notas, a qual permitiu agrupar os materiais em 
cinco classes de acordo com a resistência. As subamostras apresentaram 
resistência à antracnose variável de acordo com as condições de cultivo. Em folhas 
destacadas, foram mais suscetíveis ao fungo que a campo. As subamostras UFPI 
641 e UFPI 644 comportaram-se como moderadamente resistentes em folha 
destacada, aos sete dias após a inoculação e a campo, enquanto, a subamostra 
UFPI 645 aumentou a resistência no campo passando de moderadamente resistente 
para altamente resistente. Essas três subamostras são, portanto, promissoras para 
serem utilizadas em programas de melhoramento genético do feijão-fava. 
Palavras-chave: Phaseolus lunatus, análise multivariada, antracnose, folha 
destacada. 
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1 INTRODUÇÃO 

A espécie Phaseolus lunatus L., conhecida como feijão-fava, fava-de-lima ou 

simplesmente fava, é a segunda espécie mais cultivada e consumida do gênero 

Phaseolus (OLIVEIRA et al., 2004; GRIN, 2010), em pratos, nas mais diferentes 

culinárias, devido ao seu conteúdo protéico e paladar característico (BAUDOIN, 

1988; CIAT, 1980; RACHIE et al., 1980). 

O cultivo do feijão-fava é realizado tradicionalmente como parte da cultura de 

nativos no México e Peru e regiões adjacentes (CAMARENA, 2005; MARTINEZ-

CASTILLO et al., 2004; 2008); os Estados Unidos são considerados o local de sua 

maior produção, e no Brasil, tem relativa importância econômica e social, 

notadamente nos estados nordestinos (VIEIRA, 1992b). Nesta região, a rusticidade 

da espécie possibilita prolongar a colheita, realizada no período seco (AZEVEDO et 

al., 2003). Além disso, sua importância é decorrente do fato de atuar como uma 

alternativa alimentar e de renda para a população, diminuindo a dependência 

protéica quase exclusiva dos feijões do grupo carioca e caupi (AZEVEDO, 2003; 

VIEIRA, 1992b; OLIVEIRA et al., 2004). 

Dados relativos à produção nacional revelam um aumento nos rendimentos 

da cultura do feijão-fava entre 2005 (13.181 t) e 2009 (20.702 t), que mostram o 

Nordeste do Brasil com a maior participação, sendo de 12.345 t em 2005 e de 

17.078 t em 2009 (IBGE, 2010). O seu cultivo, apesar de realizado em vários 

estados brasileiros, em maior ou menor proporção (IBGE, 2010), e de apresentar 

capacidade de adaptação mais ampla que o feijão comum (LYMMAN, 1983), tem 

pouca relevância no país, em termos de abrangência de mercado consumidor, 

produtividade e pesquisa (SANTOS et al., 2002). 

Algumas razões podem explicar a incipiência no cultivo, consumo e interesse 

para a pesquisa, tais como uma maior tradição de consumo do feijão comum, o 

paladar peculiar do feijão-fava e o seu tempo de cocção mais longo (LYMMAN, 

1983). Além disso, grande parte da produção é oriunda de pequenos produtores, em 

consórcios com outras culturas, sem adoção de tecnologia que vise o aumento da 

produtividade, como por exemplo, a utilização de adubação mineral e orgânica e de 

cultivares melhoradas (AZEVEDO, 2003; FRAZÃO et al., 2004). 

A caracterização morfoagronômica, ao descrever as diversas subamostras de 

uma coleção de germoplasma, pode ser usada para quantificar a divergência 
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genética, que é um estudo vantajoso no processo de identificação de novas fontes 

de genes de interesse e para fornecer informações de potenciais genitores a serem 

utilizados em programas de melhoramento (AMARAL JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999). 

Alguns trabalhos com feijão-fava têm estudado a variabilidade genética no 

Brasil, principalmente a partir de dados provenientes de caracterização morfológica 

e agronômica; entretanto, a maioria utiliza apenas variedades com hábito de 

crescimento indeterminado, que são as mais cultivadas no Nordeste (GUIMARÃES 

et al., 2007; SANTOS, 2008; SANTOS et al., 2002). Contudo, genótipos com 

arquitetura de planta que facilite os tratos culturais e a colheita mecanizada atendem 

às demandas e tendências atuais, sendo bastante desejáveis ao se avaliar recursos 

genéticos para subsidiar programas de melhoramento genético principiantes 

(SHIMADA et al., 2000). 

Um fator limitante para o sucesso do estabelecimento efetivo da cultura do 

feijão-fava é a ocorrência de doenças e pragas, que afetam a qualidade de vagens e 

grãos, reduzindo os rendimentos (PAULA JÚNIOR et al., 1995; SANTOS et al., 

1999). A antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum truncatum, tem sido 

frequentemente encontrada em plantios da cultura no Brasil, especialmente na 

região Nordeste, e está entre as suas doenças fúngicas mais importantes (COSTA, 

1986; MAIA, 2007; PAULA JÚNIOR et al.,1995). 

O uso de cultivares resistentes é uma das estratégias mais eficientes no 

controle das doenças, pois além de diminuir o custo de produção, reduz os impactos 

negativos ao ambiente pela aplicação de agrotóxicos. Deste modo, a caracterização 

fitopatológica no sentido de avaliar as reações de genótipos a patógenos é 

imperativa na obtenção de cultivares com características desejáveis (COSTA et al., 

2009; VALLS, 2005). 

Nesse sentido, objetivou-se caracterizar e avaliar a divergência genética entre 

subamostras provenientes do Banco Ativo de Germoplasma de Feijão-Fava da 

Universidade Federal do Piauí, com hábito de crescimento determinado, quanto aos 

caracteres morfológicos e agronômicos e analisar sua reação ao agente causal da 

antracnose (Colletotrichum truncatum) em folha destacada e em condições de 

campo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A espécie Phaseolus lunatus L. 

 

2.1.1 Taxonomia 

A classificação do feijão-fava evoluiu a partir da proposta original de Linnaeus, 

feita em 1753, que denominou P. lunatus o tipo de grãos pequenos e achatados, e 

P. inamoenus, o tipo de sementes grandes (RACHIE et al., 1980). Piper, em 1926, 

concluiu que todos os tipos cultivados de feijão-fava são uma única espécie e que o 

termo P. lunatus deveria ser usado para todas as formas. Em 1977, Baudet, admitiu 

essa simplificação e propôs que o feijão-fava constituísse uma única espécie: P. 

lunatus L., onde a forma silvestre deveria chamar-se P. lunatus var. silvester Baudet 

e a cultivada, P. lunatus var. lunatus. 

As espécies do gênero Phaseolus pertencem a uma família distribuída 

mundialmente, denominada Fabaceae. Presente também na maioria dos 

ecossistemas naturais brasileiros, esta família inclui cerca de 650 gêneros, sendo 

175 de ocorrência no Brasil, e quase 18.000 espécies, com 1.500 no Brasil. Suas 

espécies são de grande interesse econômico, sendo principalmente estudadas pelo 

uso na alimentação e na adubação verde, ao se considerar a associação com 

bactérias fixadoras de nitrogênio (SOUZA, 2008). 

O gênero Phaseolus ocupa a seguinte posição sistemática: divisão 

Angiospermae, classe Dycotiledoneae, subclasse Archichlamydeae/ Rosidae, ordem 

Rosales/Fabales, subordem Leguminoseae, família Leguminosae (Fabaceae), 

subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae e subtribo Phaseolineae (SOUZA, 2008). 

 

2.1.2 Centros de origem e diversidade 

Os estudos de Vavilov no início do século XX indicavam ser a América, 

especificamente o México e a América Central, o centro de diversidade do gênero 

Phaseolus, face à grande diversidade de formas das espécies naquelas regiões. 

(VAVILOV, 1926). Debouck (1988) identificou três centros de diversidade na 

América, para espécies silvestres e cultivadas do gênero Phaseolus: o 

Mesoamericano e o Norte e Sul dos Andes. 
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Com relação ao P. lunatus, diversas hipóteses são relatadas para a origem e 

diversidade. O continente asiático já foi proposto como seu centro de origem 

(FORNES MANERA, 1983); entretanto, as maiores tendências colocam a América 

como tal. O trabalho clássico de Vavilov (1926), através do método fitogeográfico, 

forneceu valiosos indícios para isso e, posteriormente, achados arqueológicos na 

América Central (ZIMMERMANN; TEIXEIRA, 1988). Como local específico de 

origem do feijão-fava na América tem sido sugerido a Guatemala, segundo Vieira 

(1967), argumentando que no local são encontradas formas silvestres, trepadeiras, 

possuindo sementes pequenas (5 a 14 gramas/100 sementes), e também segundo 

Mackie (1943), que propõe sua dispersão em três rotas de comércio, as quais foram 

posteriormente classificadas por alguns autores (BAUDOIN, 1988; MACKIE, 1943) 

em cultigrupos. 

Um dos principais critérios que se tem utilizado para explicar a origem e a 

diversidade do feijão-fava é o estudo da variação das características morfológicas 

em sementes. Tem-se demonstrado que o morfotipo “lima-grande” com sementes 

relativamente grandes, pertence ao reservatório genético andino, enquanto que os 

morfotipos “batata” (com sementes pequenas) e “sieva” (tamanho intermediário) 

pertencem ao reservatório da Mesoamérica (BAUDOIN, 1988; DEBOUCK et al., 

1989; ESQUIVEL et al., 1990; LIOI et al., 1991). 

A existência de dois pools gênicos silvestres dentro da espécie P. lunatus, na 

Mesoamérica e nos Andes, tem sido demonstrada, com base em características de 

sementes (DEBOUCK et al., 1987), em padrões bioquímicos de proteínas das 

sementes (GUTIÉRREZ-SALGADO et al., 1995; MAQUET et al., 1999) e em 

polimorfismos de DNA nuclear e de cloroplasto (CAICEDO et al., 1999; FOFANA et 

al., 1999). Serrano-Serrano et al. (2010) entretanto, propõem uma origem andina 

para os grãos selvagens de feijão-fava e uma separação inicial em três pools 

gênicos, que evoluíram isoladamente. 

Quanto à disseminação, é relatado que os espanhóis atuaram dispersando 

sementes de feijão-fava das Américas transportando-as através do Oceano Pacífico 

para as Filipinas, e de lá, para a Ásia. O comércio de escravos também possibilitou a 

expansão da cultura do Brasil para a África (EVANS, 1980).  

 

2.1.3 Conservação da espécie e intercâmbio de germoplasma 
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Os recursos genéticos são definidos como a fração da biodiversidade que tem 

previsão de uso atual ou potencial. Uma vez que são portadores de genes de grande 

significado para o melhoramento genético das respectivas espécies, neles podem 

ser encontradas as soluções para as diversas alterações ambientais pelas quais o 

mundo está passando, funcionando também como a matéria-prima para o 

desenvolvimento da agricultura, com resultados a médio e longo prazo (GOEDERT, 

2007; NASS, 2007; QUEIROZ, 1999). 

O processo de melhoramento genético é altamente dependente da amplitude 

da base genética disponível, que por sua vez é influenciada pelo acervo de recursos 

úteis, na forma de materiais coletados e caracterizados, insumos importantes para o 

desenvolvimento de novas cultivares, mantidos nos bancos de germoplasma. Para 

que esses recursos genéticos tornem-se disponíveis para os sistemas de pesquisa e 

passem de um mero potencial a uma realidade concreta, levando ao enriquecimento 

da variabilidade genética, atividades como introdução e intercâmbio de 

germoplasma são essenciais como suporte aos programas de melhoramento 

genético, considerando que a maioria dos produtos que sustentam o agronegócio 

brasileiro é de origem exótica (GOEDERT, 2007; QUEIROZ; LOPES, 2007). Além 

disso, a prospecção e coleta de germoplasma de produtos tradicionalmente 

cultivados no país, na forma de raças locais e parentes silvestres ou outras espécies 

com potencial de uso futuro ampliam significativamente a variabilidade genética em 

disponibilidade para a pesquisa (GOEDERT, 2007). 

Bancos e coleções de germoplasma constituem as estruturas físicas onde são 

armazenadas subamostras para a manutenção da variabilidade genética visando à 

utilização (NASS, 2001). A organização de uma extensa coleção de germoplasma é 

o passo inicial na longa trajetória de um programa de melhoramento genético 

destinado ao sucesso. Entretanto, apenas organizar a coleção não é suficiente, é 

necessário analisá-la sob diferentes abordagens para que os dados obtidos possam 

servir a propósitos quer do melhoramento, quer para estudos outros (MOREIRA et 

al., 1994). Segundo Moreira et al. (1994), para que a diversidade genética disponível 

nos bancos de germoplasma seja utilizada é necessário que os acessos sejam 

caracterizados e documentados de forma que o melhorista possa identificar os 

potencialmente úteis para seu programa de melhoramento, conforme as 

características de interesse. A fim de planejar estratégias de melhoramento e 
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conservação de germoplasma é importante conhecer a diversidade genética bem 

como a distribuição de tal diversidade genética entre e dentro de distintas áreas 

geográficas (FRANKEL et al., 1995; GUARINO et al., 1995; HAMRICK; GODT, 1989; 

PRANCE, 1997). 

As diversas coleções ex situ hoje existentes tem a preocupação não apenas 

de preservar, mas também de conhecer a variabilidade encontrada, a fim de que 

possa ser devidamente protegida e aproveitada, permitindo ao melhorista renovar a 

variabilidade quando esta vai sendo exaurida no decurso dos processos de seleção 

(WETZEL et al., 2005). 

Pesquisas com feijão-fava também vêm sendo conduzidas na busca do 

conhecimento da distribuição da diversidade genética em locais de agricultura 

tradicional, onde se utilizam especialmente variedades silvestres, a fim de apontar 

áreas onde a conservação é necessária e para estabelecer estratégias para 

conservação in situ (CAICEDO et al., 1999; MARTINEZ-CASTILLO et al., 2004; 

2008; VARGAS et al., 2003). 

A representatividade do feijão-fava nos bancos de germoplasma é pequena 

com relação ao feijão comum, mas geralmente é a segunda espécie do gênero com 

o maior número de acessos sob conservação (WETZEL et al., 2005). Os mais 

importantes bancos de germoplasma de feijão-fava localizam-se nos Estados Unidos 

(United States Department of Agriculture - USDA), no México (Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias – INIFAP) e na Colômbia (Centro 

Internacional de Agricultura Tropical – CIAT), instituições que têm buscado resgatar 

material tradicional cultivado em várias regiões do trópico americano, onde a erosão 

genética tem sido mais rápida (CAMARENA, 2005). 

Segundo Galván et al. (2005), o Instituto Nacional de Atividades Agrícolas 

(INIA) no Uruguai, também mantém um banco de conservação da espécie na forma 

de grãos, sob condições para médio prazo (a 4ºC e a 6% de umidade interna, em 

envelopes de alumínio) e para longo prazo (a -18ºC). Outras instituições que 

abrigam coleções de germoplasma de P. lunatus são: Estação Experimental 

Agropecuária Salta, Argentina; Instituto de Investigação Agrícola El Vallecito e 

Universidade Autônoma Gabriel René Moreno, Bolívia; Faculdade de Ciências 

Agrárias e Universidade Austral de Chile, Chile; Centro Agronômico Tropical de 

Investigação e Enseñanza (CATIE) e Escola de Biologia, Costa Rica; Instituto de 

http://intranet.inifap.gob.mx/cgi-bin/pagina_web/cons_bvirtual.cgi
http://intranet.inifap.gob.mx/cgi-bin/pagina_web/cons_bvirtual.cgi
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Investigações Fundamentais em Agricultura Tropical (INIFAT), Cuba; Estação 

Experimental Portoviejo (INIAP), Equador; Centro Universitário de Sur Occidente 

(CUNSUROC) e Universidade de San Carlos, Guatemala; Ciências Agropecuárias e 

Instituto de Ecologia Aplicada de Guerrero (INEAGRO), México; Estação 

Experimental Agropecuária La Molina, Universidade Nacional Hermilio Valdizan 

(UNHEVAL) e Universidade Nacional Agrária La Molina, Peru (KNUDSEN, 2000). 

No Brasil, a Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais, é uma 

das instituições que realiza conservação de feijão-fava, em um banco de 

germoplasma de hortaliças, tendo suas principais introduções realizadas na década 

de 60, através de coletas em diversas regiões do Brasil, tais como Sudeste, 

Nordeste e Centro-Oeste, bem como introduções de outros países (KNUDSEN, 

2000; SILVA et al., 2001). Silva et al. (2001) relatam que além de avaliações 

agronômicas dos acessos coletados para o banco da UFV, como meio de 

disponibilizar fontes de genes para desenvolvimento varietal, tem sido realizada, de 

forma não sistemática, a busca de fontes de resistência a pragas, doenças e 

estresses ambientais, além de estudos sobre a sua adaptabilidade às condições 

climáticas do Brasil, contando com 401 variedades tradicionais de feijão-fava. 

Na região Nordeste, encontram-se coleções de germoplasma, principalmente 

de variedades crioulas, no estado de Pernambuco, na Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, em Recife, e no estado do Piauí, na Universidade Federal do Piauí, 

em Teresina, esta última com subamostras obtidas a partir de coletas efetuadas na 

região Meio-Norte do Brasil e intercâmbios com outras instituições (COSTA et al., 

2007a). Recentemente, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Recursos 

Genéticos e Biotecnologia (Embrapa Cenargen) formalizou sua coleção de base por 

meio de um Banco Ativo de Germoplasma (BAG) com 988 acessos de feijão-fava 

em parceria com a Universidade Federal do Piauí (QUINTANA et al., 2010). 

 

2.1.4 Caracterização morfoagronômica 

O estabelecimento de uma identidade para as subamostras em um banco de 

germoplasma é um dos objetivos da caracterização morfoagronômica (RAMOS; 

QUEIROZ, 1999). Ao registrar o maior número possível de caracteres que 

identificam a planta, com o fim de conhecer uma série de dados que permitam 

estudar a variabilidade genética, estas descrições dão subsídios a programas de 

http://www.cenargen.embrapa.br/
http://www.cenargen.embrapa.br/
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melhoramento, para que se possa aproveitar em maior grau e com maior eficiência o 

germoplasma disponível (ZIMMERMAN; TEIXEIRA, 1988). 

A descrição e a avaliação de populações silvestres, cultivadas e de espécies 

afins são eficazes para ampliar a base genética e maximizar os ganhos de seleção 

de um cultivo (SILVA; COSTA, 2003), tornando-se vantajosos no processo de 

identificação de novas fontes de genes de interesse, que ao serem acumulados 

ampliam a base genética e possibilitam entre outros aspectos, o intercâmbio de 

germoplasma entre pesquisadores conforme o interesse para o melhorista (AMARAL 

JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999). Estes trabalhos iniciais geram também a estrutura de 

dados para estudos subsequentes, os quais, ao lado dos anteriores, formam o 

quadro de referência acerca das potencialidades dos germoplasmas do ponto de 

vista prático ou científico (MOREIRA et al., 1994; QUEIROZ; LOPES, 2007). 

Para estudos genéticos e evolutivos que se realizam em bancos de 

germoplasma, dados de características botânicas são necessários, enquanto a 

descrição varietal empregada pelo melhoramento genético necessita de 

características agronômicas e comerciais, que têm importância para o agricultor e o 

agronegócio, antecipando o potencial de cada um diante das características 

genéticas mais associadas à produtividade (MUÑOZ et al., 1993). A descrição 

varietal deve também contribuir para solucionar conflitos de identificação que 

possam surgir no registro e proteção de cultivares, nos campos de produção de 

sementes e na sua comercialização (IRASTORZA, 1983). 

Em feijão-fava, alguns trabalhos utilizando marcadores variados vêm 

confirmando a sua qualificação de possuir grande variabilidade dentre as hortaliças 

cultivadas no Brasil (SILVA et al., 2001). Santos et al. (2002), ao estudar 

produtividade e morfologia de sementes em oito variedades de feijão-fava com 

hábito de crescimento indeterminado, encontraram a variedade Orelha-de-Vó como 

a de maior comprimento, largura e espessura de semente e maior peso de 100 

sementes, a qual, embora com menor produtividade, é uma das preferidas pelos 

consumidores. Já Lioi e Galasso (2002) utilizaram oligonuceotídeos de DNA 

(microssatélites) a fim de revelar a variabilidade em feijão-fava, encontrando sonda 

capaz de detectar até mesmo variações a nível individual e confirmando a existência 

de dois gene pools maiores e um grupo menor com genótipos intermediários 

separados geneticamente. 
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Yaguiu et al. (2003), ao caracterizarem 24 subamostras de feijão-fava através 

de proteínas totais bem como através de caracteres morfológicos de sementes, 

observaram a formação de 11 grupos de maior similaridade. Guimarães et al. 

(2007), ao caracterizarem morfologicamente acessos de feijão-fava com base em 

descritores para feijão comum (P. vulgaris L.), relataram um genótipo apresentando 

crescimento determinado (FA-19) e constataram que as 14 subamostras avaliadas 

apresentaram os tegumentos com várias tonalidades, sendo tal fator um 

determinante para a boa comercialização ou não do produto, conforme a preferência 

dos consumidores em diferentes regiões; já quanto à caracterização com 

marcadores moleculares (RAPD - Random Amplification of Polymorphic DNA), 

observaram a formação de dois grupos principais e quatro subgrupos, sem a 

separação do genótipo com hábito determinado dos demais. Santos (2008) 

constatou bastante variação em subamostras de feijão-fava, em pesquisas 

considerando os padrões de forma, perfil, tamanho e cor do tegumento das 

sementes, concluindo ser esta uma excelente opção de incremento estético de 

grãos, entre as leguminosas usadas para alimentação; e ao estudar caracteres 

químicos de sementes, estimou a divergência entre as subamostras e constatou que 

fibra insolúvel e fibra solúvel foram os caracteres que mais contribuíram para a 

dissimilaridade (94,65%), e portanto, para a variabilidade. 

Trabalhos de caracterização também podem revelar que a distribuição dos 

caracteres morfológicos segue padrões que podem se associar a regiões 

geográficas, gerando implicações para o estabelecimento de estratégias de 

conservação in situ, como o estudo de Vargas et al. (2003), que avaliaram a 

diversidade genética em 38 subamostras de feijão-fava silvestres através dos 

caracteres comprimento e largura de vagem, comprimento, largura e espessura de 

semente e peso de 100 sementes, relacionando o agrupamento das subamostras a 

regiões pré-determinadas, não encontrando, entretanto, relação entre estas 

variáveis e as regiões. 

Os tradicionais marcadores morfológicos apresentam limitações, como na 

distinção de genótipos elites, aparentados, dificultando a diferenciação adequada 

entre cultivares comerciais, ou na revelação da variabilidade entre genótipos, uma 

vez que cobrem apenas fenótipos observáveis visualmente, e além disso estes 

podem sofrer influência ambiental mascarando sua expressão (MILLACH, 2008; 
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PECCHIONI et al., 1996; SMITH; SMITH, 1992). Não obstante, eles também 

participam da identificação de cultivares e, apesar dos avanços em relação a 

descritores moleculares são considerados ainda hoje o “cartão de apresentação” de 

uma nova variedade ao se partir para a proteção de cultivares (BRASIL, 1997). Têm 

tido assim, papel fundamental na descrição e divulgação das características 

agronômicas de novos materiais genéticos e podem influenciar decisivamente na 

escolha de variedades por parte de agricultores e outros interessados. É 

recomendado que estes marcadores sejam aplicados com critério, a fim de 

possibilitar reconhecer as características de identidade, distinguilidade e estabilidade 

de um determinado material genético (MILLACH, 2008; PECCHIONI et al., 1996; 

SILVA, 2005; SMITH; SMITH, 1992). 

O Bioversity International tem publicado várias listagens de descritores 

morfoagronômicos para diversas culturas, a fim de facilitar e uniformizar as 

atividades de caracterização e avaliação. Esses descritores permitem a identificação 

de caracteres de alta herdabilidade, cuja expressão é pouco influenciada pelas 

condições ambientais e envolvem também caracteres quantitativos, isto é, 

controlados por muitos genes e que são altamente influenciados pelas condições 

ambientais (NASS, 2007). Tais listagens fornecem um parâmetro para a descrição 

de subamostras pertencentes a bancos de germoplasma através de descrição 

fenotípica de características botânicas e agronômicas, permitindo a avaliação da 

variabilidade genética dos acessos e uma maior precisão na escolha dos genitores 

na obtenção de linhagens e híbridos (IPGRI, 2010). 

 

2.1.5 Caracteres relacionados à arquitetura da planta  

Características morfológicas muito importantes que têm influência direta na 

agronomia e no manejo dos feijões do gênero Phaseolus são as relacionadas à 

arquitetura (ZIMMERMANN; TEIXEIRA, 1988). Arquitetura de planta é definida como 

a organização tridimensional do corpo da planta, o que inclui as partes da planta que 

estão acima do solo, o padrão de ramificação, bem como o tamanho, a forma e 

posição das folhas e flores. Este caráter é considerado importante em termos 

taxonômicos e sistemáticos, na classificação de espécies, mas também influencia 

fortemente a adequação de uma planta para o cultivo, produção e a eficiência com 

que pode ser colhida (REINHARDT; KUHLEMEIER, 2002). 
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Os estudos relacionados à determinação da arquitetura de planta ideal 

utilizam diversos caracteres, no entanto, segundo Teixeira et al. (1999), não há 

consenso entre os autores sobre quais caracteres devem ser priorizados, sendo 

observadas variadas formas de conduzir estudos neste sentido. 

Diâmetro do hipocótilo, altura da planta, grau de ramificação e vagens no 

meio do caule, são caracteres sugeridos por Acquaah et al. (1991) como de 

importância para a construção de ideótipos no feijão comum. Teixeira et al. (1999) 

obtiveram o comprimento de entre-nós destacando-se entre outros caracteres 

relacionados à arquitetura de planta (nota de porte, grau de ramificação, diâmetro de 

entre-nós e altura de inserção da primeira vagem) em feijão comum, representando 

a maior parte da variação. Já Matos Filho et al. (2009), na busca de genótipos 

promissores de feijão-caupi quanto à produtividade e arquitetura, consideraram 

importantes para a avaliação os caracteres número de dias para a floração, 

comprimento do ramo principal, número de nós no ramo principal, número de vagens 

por planta, número de grãos por vagem, peso de cem grãos e produtividade. 

O hábito de crescimento é um dos importantes caracteres agronômicos que 

está relacionado à arquitetura da planta. Segundo descreve Silva (2005) para o 

feijão comum, o hábito de crescimento é definido, principalmente, pelo crescimento 

do caule e pelo hábito de florescimento da planta, além de outras características 

como número de nós e tipo de ramificação. O autor comenta que em muitas 

espécies de plantas, o ápice (caule e ramos laterais) pode se transformar em uma 

estrutura especializada (como flores e inflorescências), com floração iniciando-se do 

ápice para a base da planta e número limitado de nós, sem capacidade de 

prorrogação, sendo consideradas de hábito de crescimento determinado. Em 

contrapartida, o crescimento indeterminado ou a prorrogação indefinida refere-se a 

um eixo sobre o qual o meristema apical indefinidamente mantém seu potencial de 

crescimento, de forma contínua, numa sucessão de nós e entrenós, com 

inflorescências desenvolvidas nas axilas das folhas (inflorescências axilares) e 

floração iniciando-se da base para o ápice da planta. 

A variabilidade do feijão-fava, no que diz respeito ao hábito de crescimento, é 

limitada; as variedades pertencem ao tipo indeterminado (trepador) ou ao 

determinado (anão), este último com pouca variação quanto ao tipo de planta e ciclo 

biológico (VIEIRA, 1992). No Nordeste brasileiro, os pequenos produtores utilizam 
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principalmente variedades de feijão-fava de crescimento indeterminado (OLIVEIRA 

et al., 2004; SANTOS et al., 2002). Contudo, há relatos de materiais coletados no 

estado da Paraíba com hábito de crescimento determinado (GUIMARÃES, 2005; 

MELO, 2005; QUINTANA et al., 2010). 

O caráter porte da planta no feijoeiro, incluído em avaliações de arquitetura de 

planta, é resultante, segundo León (1987), da interação de vários fatores 

hereditários, modificados por condições ambientais. Pode ser ereto, quando o caule 

possui posição vertical e o ângulo formado com os ramos não ultrapassa 90°; semi-

ereto, o caule mantém a posição vertical, mas o ângulo ultrapassa 90°; e prostrado, 

o caule apresenta-se inclinado, com tendência a prostrar-se sobre o solo e o ângulo 

formado pelo caule e ramos alcança aproximadamente 120°, provocando acentuada 

inclinação desses órgãos (FONT QUER, 1979). Também pode ocorrer o tipo “semi-

prostrado”, quando os ramos apresentam forte inclinação, mas o caule mantém-se 

parcialmente ereto (SILVA, 2005). 

A variação do número de nós no caule principal, no caso das leguminosas, é 

considerada relacionada com o tipo de crescimento (VILHORDO; MÜLLER, 1981). 

Em feijão-caupi, os genótipos de crescimento indeterminado são caracterizados por 

apresentarem maior comprimento e número de nós no ramo principal e ciclo tardio 

(MATOS FILHO et al., 2009). 

Plantas com arquitetura ereta têm menos ramificações, nós e gemas e, 

portanto, espera-se que seu potencial produtivo seja inferior ao de plantas 

prostradas (NIENHUIS; SINGH, 1986; TEIXEIRA et al., 1999). As cultivares de 

feijão-vagem anãs são consideradas menos produtivas (LEAL et al., 1983). 

Diversamente, vários trabalhos com feijão-comum e caupi mostram ser possível 

selecionar plantas de porte ereto e de alta produtividade (COLLICCHIO et al., 1997; 

MATOS FILHO, 2009; MENDES et al., 2009; SILVA et al., 2009; TEIXEIRA et al., 

1999).  

Nienhuis e Singh (1986) relataram que para o desenvolvimento de cultivares 

de arquitetura compacta e altamente produtivas é importante conhecer a herança e 

as relações entre produção, componentes de produtividade e caracteres 

arquitetônicos. 

Nas espécies cultivadas do gênero Phaseolus que possuem o caráter hábito 

de crescimento descrito, sua herança é dada por um gene recessivo 
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(ZIMMERMANN; TEIXEIRA, 1988), mas assim como os demais caracteres 

relacionados à arquitetura de planta, embora esteja sob controle genético, pode ser 

influenciado por condições ambientais, tais como luz, temperatura, umidade e 

condições de nutrientes (BARTHÉLÉMY; CARAGLIO, 2007; REINHARDT; 

KUHLMEIER, 2002). Singh et al. (1991) verificaram que em feijão comum, o 

comprimento da haste principal é controlado por um único gene, cujo alelo 

dominante é responsável por haste longa. Embora se encontre que alguns 

caracteres importantes para a arquitetura sejam de herança monogênica, a 

presença de outros genes com menor efeito não pode ser descartada, uma vez que 

a arquitetura é determinada por um conjunto de caracteres (SILVA et al., 2009). 

O caráter altura da inserção da primeira vagem é interessante e muitas vezes 

colocado entre caracteres avaliados na busca por um ideótipo em culturas, porque 

facilita a colheita com maquinários e minimiza a ocorrência de doenças, uma vez 

que as vagens, por estarem mais distantes do solo, podem ser menos afetadas pela 

alta umidade; os valores mais altos para esse caráter, portanto, são considerados 

importantes. Em soja, na seleção de genótipos adaptados, foram selecionados como 

ideais os que apresentavam altura da inserção da primeira vagem com valores 

acima de 14 cm (CARPENTIERI-PÍPOLO et al. 2005). 

A demanda por cultivares mais produtivas, em termos de leguminosas, com 

arquitetura de planta que facilite os tratos culturais e a colheita mecanizada, é 

bastante elevada. Plantas com o porte mais ereto têm sido uma das principais 

exigências tanto dos empresários rurais quanto dos agricultores familiares (SILVA et 

al., 2009). Vantagens como não necessitar de tutoramento, ocupar menor área e por 

menos tempo, maior tolerância ao acamamento, redução das perdas nas colheitas, 

reduzida suscetibilidade a doenças como o mofo branco, facilidade no manejo da 

cultura e realização de colheita mecanizada são relatadas como acopladas a este 

caráter para o feijão comum (TEIXEIRA et al., 1999). 

Leal et al. (1983) mencionam também a possibilidade de se realizar uma 

única colheita, com o arranque de plantas no campo e posterior separação das 

vagens, o que diminui relativamente o rendimento das vagens, mas em 

compensação reduz a necessidade de mão-de-obra, além de propiciar condições 

mais confortáveis para separação e encaixotamento das vagens, condições que 

podem aumentar a rentabilidade do agricultor. 
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Juntamente com a arquitetura de planta, o ciclo da planta é uma característica 

agronomicamente importante, pois indica se esta é precoce ou tardia. É determinado 

pelo número de dias transcorridos da emergência até quando 90% das vagens 

atingem a maturação para colheita (AMARAL JÚNIOR et al., 1994; BURATTO et al., 

2007; KUREK et al., 2002; LOPES et al., 2001; YOKOMIZO; VELLO, 2000). A data 

da floração, determinada pelo número de dias transcorridos da emergência até 

quando 50% das plantas da parcela estiverem com uma flor aberta, tem sido 

também a característica associada ao ciclo mais utilizada pelos pesquisadores 

(MACHADO et al., 2008; SILVA, 2005; WALLACE; ENRIQUEZ, 1980). 

A precocidade, definida como a capacidade das plantas em completar o seu 

ciclo em período menor que aquele considerado normal ou médio (COSTA; 

ZIMMERMANN, 1988), tem sido um dos objetivos de muitos programas de 

melhoramento (BURATTO et al., 2007). Este caráter parece estar bastante 

relacionado ao hábito de crescimento (BURATTO et al., 2007). Corte et al. (2002) 

afirmam que feijoeiros de hábito de crescimento indeterminado tendem a uma 

maturidade mais tardia. Assim, alguns autores ao avaliar genótipos em busca de 

precocidade, incluem também comparativamente caracteres relacionados ao porte e 

hábito de crescimento. Em moranga foi observado que a antese correlaciona-se 

positivamente com o comprimento da rama principal até a primeira flor feminina, 

indicando que plantas mais precoces tenderão a apresentar menores comprimentos 

de rama (AMARAL JÚNIOR et al., 1994). 

Na cultura do feijão comum são observadas diversas vantagens 

proporcionadas pela precocidade, tais como: escape em relação ao estresse 

climático e ocorrência de doenças; redução de perdas na colheita, fazendo coincidir 

com épocas menos chuvosas; menor consumo de água e de tempo de uso do solo 

em cultivos irrigados e intensivos; e favorecimento da rotação de culturas, liberando 

mais cedo a gleba para o plantio de outra cultura (TEIXEIRA et al., 1999). 

A busca por materiais precoces não deve perder de vista também a alta 

produtividade de grãos, de modo que os materiais tenham um comportamento 

previsível e respondam aos estímulos propostos pelo ambiente (BURATTO et al., 

2007). 

Em caracterização de germoplasma de feijão-fava da Embrapa Cenargen, foi 

observada a presença de subamostras de ciclo precoce (floração em 40 dias), 
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consideradas promissoras para programas de melhoramento (QUINTANA et al., 

2010). No Peru, segundo Camarena (2005), as principais variedades de feijão-fava 

são de hábito de crescimento arbustivo determinado e precoces, chegando a cerca 

de 52 dias para a floração e 130 dias para colheita, enquanto a única variedade 

relatada como de hábito de crescimento indeterminado, apresenta-se atingindo 130 

dias para a floração e 200 dias para a colheita. 

As vantagens proporcionadas pela combinação de arquitetura de planta e 

ciclo adequados e a existência de variabilidade destes caracteres relatados na 

literatura possibilitam a realização de estudos com a cultura de feijão-fava.  

 

 

 

2.2 Antracnose 

 

2.2.1 Importância e taxonomia do fungo Colletotrichum truncatum 

A antracnose, doença causada por fungos do gênero Colletotrichum, ataca 

diversas culturas (maracujá, FISCHER et al., 2005; feijão-comum, SARTORATO, 

1988; soja, KLINGELFUSS; YORINORI, 2001; feijão-caupi, ATHAYDE SOBRINHO 

et al., 2005; cítricos, tomate, manga, MARTÍNEZ et al., 2009; sorgo, BUIATE et al., 

2010, entre outras) provocando perdas de grandes proporções, as quais podem 

chegar a 100% da produção quando as condições são favoráveis (BALARDIN, 2002; 

PASTOR-CORRALES et al., 1994; RAVA et al., 1994). Em algumas culturas, como 

no feijão-caupi e no feijão-comum, esta doença é considerada um dos principais 

problemas fitossanitários, em função das perdas que provoca (SPONHOLZ et al., 

2006; SARTORATO, 1988). 

Segundo CIAT (1980), o feijão-fava é bem menos atacado por doenças que 

outras espécies do gênero Phaseolus. A antracnose, entretanto, está entre as 

doenças de importância econômica para a cultura, sendo frequentemente 

encontrada em plantios no Nordeste do Brasil (PAULA JÚNIOR et al., 1995). Rachie 

e Roberts (1974) mencionam a importância da antracnose no feijão-fava na África e 

Vieira (1992a) relata também uma doença não identificada na cultura em Viçosa, 

Minas Gerais, com sintomas semelhantes aos encontrados para a antracnose, como 

manchas avermelhadas nas folhas. 
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Em relação ao agente causal da antracnose em feijão-fava, Colletotrichum 

truncatum (Schw.) Andrus & Moore, existem poucos registros devido à reduzida 

exploração econômica da cultura (CARVALHO, 2009) e, consequentemente, não há 

relatos de perdas na produção. 

Colletotrichum truncatum é um fungo mitospórico que apresenta micélio bem 

desenvolvido, septado e ramificado (AGRIOS, 2005). Esse fungo pertence à 

subdivisão Deuteromycotina, classe Coelomycetes, ordem Melanconiales e família 

Melanconiaceae (SUTTON, 1992). O gênero Glomerella Spauld.; H. Schrenk 

(Ascomycota) corresponde à fase sexuada de C. truncatum (INDEX FUNGORUM, 

2004). 

 

 

 

2.2.2 Sintomatologia 

No feijão-fava, os sintomas mais característicos da antracnose são lesões em 

forma de cratera nas vagens, de coloração marrom-escura e bordas vermelho-

arroxeadas, sobre as quais se formam os acérvulos do patógeno, com aspecto de 

uma massa esbranquiçada, de onde saem numerosas setas (Figura 2.1). As lesões 

em forma de manchas avermelhadas podem ser observadas também inicialmente 

nas nervuras da parte inferior das folhas resultando em folhas encarquilhadas e 

plantas subdesenvolvidas, bem como sobre hastes, pecíolos jovens e no hipocótilo. 

Em alguns casos, observam-se folhas acentuadamente cloróticas, abscisão de flores 

e de vagens imaturas (Figura 2.2). Se as lesões se desenvolverem no caule, estas 

podem eventualmente predispor a planta à quebra pelo vento ou à verdadeira queda 

(COSTA, 1986; PAPP, 1980; ZAUMEYER; THOMAS, 1957, citados por PAULA 

JÚNIOR et al., 1995). Tais sintomas apresentam-se de forma similar entre 

leguminosas como feijão-caupi, soja, lentilha e feijão-comum (PONTE, 1996; 

SPONHOLZ et al., 2006; NECHET; HALFED-VIEIRA, 2008; PICININI; FERNANDES, 

1998; NECHET et al., 2004; KAISER et al., 1998; BUCHWALDT et al., 2004; 

SARTORATO, 1988). 
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Figura 2.1 – (A) Vagens de feijão-fava com infectadas por Colletotrichum truncatum. (B) Acérvulo de 
Colletotrichum truncatum mostrando setas e conídios falcados corados em azul e visualizados 
em microscópio óptico. Teresina, PI, 2010/ 2011. 

 

Vários fatores influenciam a ocorrência da antracnose, com o 

desenvolvimento de sintomas severos após períodos prolongados de alta umidade, 

quando a planta senesce, ou sob condições de estresse (SINCLAIR, 1991). Outro 

fator determinante da suscetibilidade de genótipos e da severidade dos sintomas é 

o estádio de desenvolvimento da planta. Em estudo com feijão-caupi (SPONHOLZ 

et al., 2006) sob condições naturais a campo, as plantas foram suscetíveis em 

todos os estádios de desenvolvimento, porém os sintomas típicos apareceram nos 

estádios iniciais de reprodução das plantas. Em plantas de soja infectadas com C. 

truncatum Sinclair (1991) também constatou resultados semelhantes. Em estudos 

de avaliação de C. lindemuthianum inoculados em diferentes cultivares de feijoeiro, 

os sintomas mais severos foram observados nos estádios iniciais de 

desenvolvimento da planta (MANANDHAR; HARTMAN, 1999; MEDEIROS, 2004; 

MEDEIROS et al., 2008). 
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Figura 2.2 – (A) Planta de feijão-fava apresentando folhas com manchas avermelhadas na face adaxial, sintoma 
da infecção com Colletotrichum truncatum; (B) Acérvulos de Colletotrichum truncatum em talo de 
folha de feijão-fava, visualizados em microscópio óptico; (C) Folha trifoliada de feijão-fava infectada 
com Colletotrichum truncatum, destacada em placa de Petri, apresentado coloração amarelada e 
escurecida e folíolos separados; (D) Acérvulos de Colletotrichum truncatum em talo de folíolo de 
feijão-fava infectado com Colletotrichum truncatum, em placa de Petri, visualizados em microscópio 
óptico. Teresina, PI, 2010/ 2011 

 
2.2.3 Epidemiologia e controle 

O fungo causador da antracnose sobrevive em restos de cultura e sementes, 

assim, sua disseminação para outros locais de cultivo é facilitada (COX, 1950; 

PAULA JÚNIOR et al., 1995). Ademais, temperaturas moderadas a frias e elevada 

umidade favorecem a infecção (CHONGO; BERNIER, 2000; COSTA et al., 2009; 

SINGH et al., 2001). 

A infecção pode ocorrer em qualquer parte aérea da planta, de modo que sua 

propagação no campo ocorre facilmente, através de salpicos de água com esporos 

para outras partes das plantas e outras plantas. Os esporos pegajosos também 

podem ser espalhados sobre os corpos dos insetos, por trabalhadores de campo e 

implementos agrícolas, especialmente quando as plantas estão molhadas (PAPP, 

1980). 
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De acordo com Msuku e Edje (1982), na cultura do feijão comum, o hábito de 

crescimento tem influência na intensidade da antracnose, sendo as variedades de 

hábito trepador relacionadas a uma menor intensidade da doença do que as não 

trepadoras. 

A fim de controlar a doença, um dos fatores importantes é a utilização de 

sementes sadias, que impede a proliferação do patógeno por campos de cultivo não 

infectados (ALMEIDA et al., 1997; NECHET; HALFED-VIEIRA, 2008; SARTORATO 

et al., 1994; SINCLAIR; BACKMAN, 1989; SPONHOLZ et al., 2006). A 

armazenagem das sementes sob as condições mais limitantes possíveis ao fungo 

tem contribuído para reduzir o índice de infecção, como mostrado em soja, onde o 

fungo persiste nas sementes. Estudos mostraram que o índice de infecção das 

sementes com antracnose decresceu de 64,2% para 33,7%, quando armazenadas 

na sala de germinação a 18ºC; a 29,2%, ao serem armazenadas em câmara fria 

com 10ºC e 60% UR e a 17,8%, em ambiente do laboratório (HENNING et al., 1996). 

O controle químico da antracnose normalmente torna-se inviável quando se 

leva em consideração análises econômicas, além dos danos ambientais e de não 

haver fungicidas registrados para todas as culturas, como feijão-caupi e feijão-fava 

(NECHET; HALFED-VIEIRA, 2008; SPONHOLZ et al., 2006). Uma opção tem sido o 

controle biológico, entretanto seu emprego exige um grande entendimento da 

biologia da praga e de seus inimigos naturais (BRUMATTI; SOUZA, 2010). 

Dentre as práticas culturais em áreas já infectadas, é importante a eliminação 

de restos de cultivos, a rotação de culturas com hospedeiros não suscetíveis, a 

realização de plantios distantes de plantações doentes, o uso de cultivares 

precoces, o controle de épocas e de densidade de plantio e a limitação do tráfego 

por pessoas e equipamentos agrícolas (PAULA JÚNIOR et al., 1995). Contudo, 

apesar da influência de sistemas de produção e das condições ambientais que 

favorecem a infecção e o desenvolvimento de patógenos, é inegável que a principal 

causa da gravidade atual de doenças é o emprego nas lavouras de cultivares 

altamente suscetíveis a elas (CIA et al., 1999; 2008), de modo que as pesquisas têm 

sido direcionadas para a resistência genética (SPONHOLZ et al., 2006). 

O desenvolvimento de cultivares resistentes tem sido um dos métodos de 

controle de fitopatógenos com melhores resultados, de grande importância no 

manejo integrado de doenças, visto que apresenta reduzido impacto ambiental, 
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baixo custo e limitada necessidade de adoção de insumos para o controle de 

doenças (COSTA et al., 2009). Em programa que vise controlar a antracnose por 

meio da resistência genética, o primeiro passo consiste na identificação de fontes de 

resistência nas variedades da cultura, para serem posteriormente incorporadas em 

programas de melhoramento (SPONHOLZ et al., 2006). Diversos trabalhos foram 

conduzidos neste sentido, a fim de nortear as subseqüentes ações na busca da 

resistência em cultivares (CASELA et al., 2001; COSTA et al., 2009; MARTINS et al., 

2008; SPONHOLZ et al., 2006). Costa et al. (2009) buscaram resistência juvenil à C. 

truncatum em germoplasma comercial de soja, encontrando dentre as 48 cultivares, 

apenas três suscetíveis. Sponholz et al. (2006) avaliaram a resistência de 180 

genótipos de feijão-caupi quanto à resistência a C. truncatum, encontrando quatro 

materiais altamente resistentes, 25 medianamente resistentes, 58 medianamente 

suscetíveis e 93 altamente suscetíveis. 

As espécies do gênero Colletotrichum possuem uma grande diversidade 

genética, apresentando diferentes raças fisiológicas (MEDEIROS et al., 2008), 

capazes de atacar seus hospedeiros com maior ou menor intensidade (RAVA et al., 

1994). Buchwaldt et al. (2004), estudando a variabilidade de 50 isolados de C. 

truncatum, verificaram a presença de duas raças do fungo para a cultura de lentilha. 

Ao inocular 11 isolados de Colletotrichum capsici da Tailândia, em genótipos do 

gênero Capsicum, Montri et al. (2009), identificaram três patótipos ou raças do 

fungo, de acordo com a infecção qualitativa diferencial do fruto. Há relatos também 

de raças do agente causal da antracnose para a alfafa, C. trifolii e do feijão comum, 

C. lindemuthianum (ARISS; RHODES, 2007; SARTORATO, 1988). 

O controle genético da antracnose através de cultivares melhoradas torna-se, 

portanto, complexo devido a grande variabilidade fisiológica do fungo, de modo que 

cultivares resistentes podem tornar-se suscetíveis, dependendo da raça do patógeno 

predominante na região de cultivo (SPONHOLZ et al., 2006). Isto é um fator limitante 

à estratégia do uso de resistência varietal (CASELA; FREDERIKSEN, 1993; VIEIRA, 

1992). Deste modo, em função da redução do grau de resistência das cultivares ao 

longo dos anos (PINHEIRO, 2005), a continuidade dos trabalhos de avaliação de 

genótipos na busca de novas fontes de resistência às variadas raças de patógenos é 

fundamental em programas de melhoramento, visando o lançamento de novas 

cultivares. 
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Para que a resistência genética funcione a contento, é necessário que exista 

um conhecimento dos genes que estão envolvidos (BRAMMER, 2000). Tem-se 

casos aonde a presença de um único gene ou poucos genes é suficiente para 

conferir a resistência (resistência monogênica) e casos aonde são necessários 

vários genes (resistência poligênica) (CAMARGO, 1995). Alzate-Marin et al. (1997) 

determinaram a herança da resistência a três raças de C. lindemuthianum (89, 64 e 

73) em uma cultivar diferencial (AB 136), sendo esta dada por um gene dominante 

tanto para a raça 89 quanto para a raça 64, e por dois genes independentes, sendo 

um de ação dominante (Co-6) e o outro de ação recessiva (co-8), para a raça 73. 

A incorporação da resistência à antracnose em materiais agronomicamente 

bem adaptados é uma fase muito importante dentro de qualquer programa de 

melhoramento (SARTORATO, 1988). Têm-se obtido sucesso na determinação dos 

genes de resistência em diversos patossistemas (PEREIRA et al., 2004; RAVA et al., 

1994; REZENDE et al., 2004; VIEIRA, 1983), bem como na introdução destes em 

linhagens (COSTA; RAVA, 2009) através de retrocruzamentos, em feijão comum. 

 

2.2.4 Caracterização fitopatológica 

A superação de problemas de resistência a determinados estresses bióticos, 

como patógenos, especialmente os fungos de folha, está entre os atributos 

buscados no desenvolvimento de cultivares, além de produtividade, adaptação às 

condições locais, obtenção de melhores teores nutricionais e de caracteres que 

tornem os produtos mais apropriados para manuseio de produtores e consumidores 

(QUEIROZ; LOPES, 2007). 

A caracterização fitopatológica dos acessos de germoplasma é imperativa, 

em vista da necessidade de incorporação de fontes de resistência a variadas pragas 

e doenças aos programas de melhoramento. Contudo, poucas vezes avaliações de 

reação a doenças são realizadas em experimentos com inoculação dos patógenos, 

o que permite que resultados negativos pela ausência de infecção sejam 

sumariamente confundidos com manifestações de resistência (VALLS, 2005). 

Enquanto a ausência de sinais e sintomas de doenças pode mascarar a 

suscetibilidade, sua presença supõe alguma suscetibilidade. Por esse motivo, a 

análise de incidência de patógenos já é iniciada por ocasião das coletas na 

natureza, sendo continuada durante o crescimento das plantas em casas de 
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vegetação e a campo, através de observação contínua e avaliações com inoculação 

(RAMOS; VALLS, 1997; RAMOS et al., 1999). 

Trabalhos no sentido de avaliar a reação a doenças em genótipos de bancos 

de germoplasma ou materiais que participam do desenvolvimento de cultivares, 

portanto, têm se mostrado importantes (CIA et al., 2009; RIOS et al., 2001). 

Em bancos de germoplasma, busca-se avaliar os genótipos quanto à 

resistência aos principais estresses bióticos, entre eles a antracnose (QUEIRÓZ et 

al., 1999; SILVA et al., 2001). A partir da descoberta de germoplasma que apresente 

uma reação de resistência pode-se buscar novos caminhos para incorporar tal 

característica em materiais de interesse comercial. Várias cultivares de feijão foram 

lançadas pela Embrapa, atendendo a uma demanda de maior resistência a algumas 

raças de patótipos de antracnose e a outras doenças, aliado ao alto potencial 

produtivo e outras características de interesse comercial (DEL PELOSO et al., 2004). 

Na cultura do feijão-fava, que é pouco estudada, tal avaliação é importante, uma vez 

que as variedades tradicionais, suscetíveis a pragas e doenças, estão impedidas de 

expressar seus reais potenciais produtivos, inviabilizando o avanço das pesquisas 

agronômicas e, de igual modo, reduzindo o incentivo à produção e ao consumo da 

mesma. 

As condições em que são realizados os estudos de reações de genótipos a 

isolados fúngicos podem ser em campo, casa-de-vegetação ou laboratório, 

avaliando-se as reações dos materiais (plantas ou folhas destacadas) em função da 

ocorrência natural do patógeno no ambiente ou sob inoculação. Com a inoculação, 

as plantas ou partes dela devem ser submetidas a uma câmara úmida por, pelo 

menos, 24 horas, período necessário para que haja a germinação de esporos e a 

penetração no hospedeiro (AMORIM; SALGADO, 1995). 

Henning e colaboradores (1996) conduziram experimentos em casa-de-

vegetação e em laboratório, objetivando identificar fontes de resistência à 

antracnose em soja. Singh (1993) avaliou a reação de 48 cultivares de soja à 

infecção por C. truncatum, em campo, com inoculação no início da formação da 

vagem, não encontrando imunidade em nenhuma das cultivares testadas, 

entretanto, com grau de resistência variando bastante, identificou duas cultivares 

resistentes. Testes de determinação de resistência de variedades de soja a C. 

truncatum, sob condições epifitóticas, na região de Nagpur, Índia, demonstraram a 
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existência de duas variedades altamente resistentes ao patógeno (GHAWDE et al., 

1996). 

O cultivo de folhas destacadas tem sido utilizado há muitos anos e, já a partir 

de 1850, a técnica começou a ser utilizada em trabalhos ligados à fisiologia vegetal 

(YARWOOD, 1946). Em 1885 e 1917 surgiram os primeiros relatos sobre a 

utilização de folhas destacadas em estudos envolvendo fungos patogênicos 

(FARLOW, 1885; MAINS, 1917). Inicialmente, as folhas eram cultivadas em água, 

em soluções de sacarose e outras soluções com nutrientes, às vezes acrescidas de 

benzimidazole ou acetina (BROWDER, 1964; CLINTON; McCORMICK, 1924). A 

técnica empregada por Moraes e Salgado (1982) e por Mendes e Bergamin Filho 

(1986) consistiu fundamentalmente no acondicionamento de folhas, individualmente, 

em placas de Petri contendo uma camada de algodão e papel de filtro umedecidos 

em água destilada. 

Esta metodologia, citada inicialmente por Ribeiro et al. (1976) e, mais tarde, 

descrita por Moraes e Salgado (1982), tem-se mostrado uma das mais simples e 

práticas, sendo considerada muito eficiente para a realização de testes de 

patogenicidade e para avaliar as reações de diferentes genótipos quanto a doenças 

foliares. As vantagens da sua utilização para testes de inoculação são constatadas 

por vários fatores como, a economia de espaço e material hospedeiro, a 

necessidade de menor quantidade de inóculo, facilidade e exatidão das 

observações, uniformidade das unidades experimentais, além da possibilidade de 

obtenção de resultados semelhantes aos de experimentos conduzidos sob 

condições de casa de vegetação ou de campo. 

A técnica do cultivo de folhas destacadas tem sido utilizada na caracterização 

fitopatológica de várias espécies de plantas também em relação a variadas espécies 

de fungos (CARVALHO, 2009; SANTOS et al., 2005; RIOS et al., 2001). Segundo 

Rios et al. (2001), a técnica de folhas destacadas cultivadas em vermiculita mostrou-

se útil e vantajosa para avaliação de resistência ao fungo Uromyces appendiculatus 

(Pers.), causador da ferrugem, em relação às demais técnicas de avaliação de 

resistência. Por permitir a inserção de várias folhas num mesmo recipiente, facilita a 

avaliação de maior número de cultivares em menor espaço, além de proporcionar 

melhor comodidade durante a execução do trabalho. 
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Melouk e Banks (1978) reportam que a técnica de folhas destacadas foi 

utilizada em testes preliminares com sucesso, porém não substitui a avaliação a 

campo, onde as condições podem ser eventualmente diferentes das encontradas em 

telado. No entanto, Moraes e Salgado (1982) comprovaram a viabilidade da técnica 

para testar a reação de cultivares de amendoim aos fungos Cercospora arachidicola 

e Cercosporidium personatum, tendo obtido resultados semelhantes aos relatados 

em experimentos conduzidos em casa de vegetação ou em condições de campo. 

Correlação positiva e significativa entre reações em casa-de-vegetação e in 

vitro foi encontrada por Carvalho (2009), ao inocular isolados de Colletotrichum 

truncatum em genótipos de feijão-fava, indicando que a técnica da folha destacada é 

viável para estudos relacionados à doença na cultura mencionada. 

Para a quantificação de doenças foliares como ferrugens, míldios e manchas, 

o parâmetro severidade é o mais apropriado para ser usado. Este é um método 

direto, ou seja, feito inteiramente através dos sintomas, onde a porcentagem da área 

de tecido coberto por sintomas retrata melhor a intensidade da doença. Tal 

atividade, entretanto, é extremamente laboriosa, de forma que têm sido propostas 

estratégias para facilitar a sua execução. As chaves ou escalas descritivas utilizam 

escalas arbitrárias com certo número de graus para quantificar doenças. Cada grau 

da escala deve ser apropriadamente descrito ou definido. Este método pode ser 

utilizado para se avaliar plantas ou parte de plantas, conforme os sintomas estejam 

em diferentes níveis de severidade na forma de notas seqüenciais, em nível 

crescente (AMORIM, 1995). 

Costa et al. (2006), ao avaliarem sintomas da murcha-de-fusário no feijoeiro, 

Chiorato (2004), ao testar subamostras de germoplasma de feijão comum a raças de 

Colletotrichum lindemuthianum, e Costa et al. (2009), avaliando o Colletotrichum 

truncatum em soja, utilizaram uma escala de notas variando de 1 a 9. Outrossim, 

pode-se utilizar com sucesso uma escala com valores de 1 a 5, como Carvalho 

(2009), avaliando os sintomas da antracnose (Colletotrichum truncatum) no feijão-

fava. A utilização destas escalas serve de guia para o avaliador que vai determinar a 

severidade de uma doença (AMORIM, 1995). 

A eficiência e boa precisão da escala de notas para avaliação de resistência a 

doenças têm sido comprovadas (MARQUES JÚNIOR et al., 1997), entretanto, 

aconselha-se que as notas sejam atribuídas por pelo menos dois avaliadores, e que 
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a média destas notas seja analisada independentemente, a fim de atenuar 

problemas das pressuposições básicas da análise de variância (STEEL; TORRIE, 

1980). 

Outra questão a ser determinada precisamente em qualquer que seja a 

estratégia de avaliação é o estádio de desenvolvimento da cultura e o órgão da 

planta amostrado. A rigidez dos níveis das escalas tem recebidos críticas, contudo 

seu uso tem sido bem sucedido, principalmente no trabalho de seleção de materiais 

resistentes em programas de melhoramento (AMORIM, 1995). 

 

2.3 Coeficiente de determinação genotípico 

A herdabilidade (h2) é um dos parâmetros que mais contribui para o trabalho 

do melhorista, porque fornece a proporção da variância genética presente na 

variância fenotípica total. Desta forma, mede a confiabilidade do valor fenotípico 

como indicador do valor reprodutivo, participando quase sempre de todas as 

fórmulas relacionadas com a predição de ganho dos métodos de melhoramento e 

também de inúmeras decisões práticas dos melhoristas. Esse parâmetro não é 

apenas uma propriedade do caráter em si, mas também da população e das 

condições ambientais a que foram submetidos os indivíduos da população. Assim, a 

herdabilidade não é imutável, de modo que pode ser aumentada tanto pela 

introdução de mais variação genética na população, como também por uma maior 

estabilização do ambiente no qual as plantas irão se desenvolver (RAMALHO et al., 

1993). 

A estimativa do coeficiente de herdabilidade assume importante papel para o 

acompanhamento e compreensão das alterações de comportamento devido às 

diferentes características intrínsecas a cada conjunto de genótipos e para que ocorra 

um processo seletivo eficiente, sendo necessária para a escolha de uma estratégia 

eficaz de melhoramento genético e da intensidade de seleção a ser aplicada. Em 

caracteres com herdabilidade baixa, a eficiência do processo de seleção é 

dificultada, principalmente em face da influência ambiental, que ao interagir com os 

genótipos pode alterar as estimativas de herdabilidade (YOKOMIZO; VELLO, 2000). 

Coeficiente de determinação genotípico é a denominação dada para a 

herdabilidade quando os tratamentos são considerados fixos (FALCONER; 

MACKAY, 1996; YOKOMIZO; VELLO, 2000). Em função da sua utilidade, vários 
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métodos para obtenção de estimativa da herdabilidade têm sido relatados na 

literatura. 

Em leguminosas, apesar da variação das populações, do ambiente e da 

própria cultura avaliada, determinados caracteres, em geral, apresentam altas 

estimativas de herdabilidade, tais como: número de dias para a maturação (90,51%), 

altura da planta na maturidade (93,92%) e peso de cem sementes (95,55%), em soja 

(YOKOMIZO; VELLO, 2000); número de dias para o início da floração (62,25%), 

comprimento da vagem (75,66%) e peso de cem sementes (81,74%), em feijão-

caupi (LOPES et al., 2001); número de dias para a floração (74,75%), número de 

dias para a maturidade (80,34%), número de vagens por planta (90,61%) e peso de 

100 sementes (94,39%), em feijão comum (BALCHA, 2010), sendo indicativos de 

que são poucos influenciados pelo ambiente, podendo ser selecionados em 

gerações mais precoces. 

O caráter produtividade e os seus componentes geralmente se mostram mais 

influenciados pelo ambiente, com estimativas de herdabilidade de médias a baixas, 

tais como as encontradas por Bora et al. (1998), de 33,07% em Vicia faba; por 

Yokomizo; Vello (2000), de 57,57% em soja e por Lopes et al. (2001), de 34,15% em 

feijão-caupi, para produtividade de grãos; por Balcha (2010), de 58,50% para 

número de sementes por vagem e de 72,36% para produção por planta, em feijão 

comum e por Biçer e Şakar (2008) em estudo com lentilhas, de 53% para produção 

de sementes e 37% para número de vagens por planta. A produtividade, entretanto, 

pode também mostrar valores mais altos de herdabilidade, como os encontrados por 

Benvindo et al. (2010), de 88,54% em avaliações entre linhagens e cultivares de 

feijão-caupi em regime de sequeiro, e de 95,8% para os mesmos genótipos em 

regime irrigado. 

 

2.4 Estimativas de correlações 

Correlação é uma medida do grau com que duas variáveis variam juntas ou 

da intensidade de associação linear entre essas variáveis e pode ser atribuída aos 

efeitos genéticos e de ambiente (STEEL; TORRIE, 1980). Todavia, ela apenas 

informa sobre a associação entre caracteres, não sendo uma medida de causa e 

efeito (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). 
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A estimativa de correlação entre caracteres de interesse permite avaliar como 

o melhoramento de um caráter pode causar mudanças simultâneas em outro. Assim, 

quando os caracteres envolvidos possuem herança complexa, baixa herdabilidade 

ou problemas de mensuração, os quais dificultam a tarefa de seleção de plantas, e 

estão correlacionados com um caráter facilmente identificável, pode ser favorecida a 

identificação dos melhores indivíduos para que sejam selecionados (CARPENTIERI-

PÍPOLO et al., 2005; KUREK et al., 2002; ROBINSON et al., 1951). 

A associação positiva entre dois caracteres tem permitido que se obtenha 

progresso genético para um caráter através da seleção indireta (KUREK et al., 

2002). Além de maior eficiência na seleção dos caracteres a serem melhorados, há 

maior ganho de tempo e economia de trabalho do que se a seleção for realizada 

isoladamente para determinado caráter (FALCONER; MACKAY, 1996). 

O estudo da natureza e magnitude das relações existentes entre caracteres é 

importante, pois o melhoramento, em geral, preocupa-se em aprimorar o material 

genético não para caracteres isolados, mas para um conjunto destes, 

simultaneamente. O conhecimento das relações existentes entre os caracteres é um 

subsídio valioso para o melhorista na escolha do procedimento mais eficiente a ser 

por ele adotado (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). 

A associação entre duas características pode ser avaliada no seu modo mais 

simples através de correlações fenotípica, genética e ambiental (FALCONER; 

MACKAY, 1996). A correlação que pode ser diretamente mensurada a partir de 

medidas de dois caracteres, em certo número de indivíduos da população, é a 

fenotípica. Esta tem causas genéticas e ambientais, porém só as genéticas 

envolvem uma associação de natureza herdável, podendo, por conseguinte ser 

usadas em programas de melhoramento (CRUZ et al., 2004). Segundo Vencovsky e 

Barriga (1992), é a correlação de natureza genética que o melhorista precisa 

conhecer. 

Se dois caracteres apresentam correlação genética favorável, é possível obter 

ganhos para um deles por meio de seleção indireta no outro associado. Em alguns 

casos, a seleção indireta, com base na resposta correlacionada, pode levar a 

progressos mais rápidos que a seleção direta do caráter desejado. Entretanto, se um 

caráter correlacionar-se negativamente com alguns e positivamente com outros, 
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deve-se tomar cuidado de, ao selecionar esse, não provocar mudanças indesejáveis 

nos outros (CRUZ et al., 2004). 

Para o melhoramento de plantas, não adianta a ocorrência de correlação 

fenotípica se o componente genético for reduzido, isto é, toda a variabilidade 

verificada fenotipicamente será atribuída aos efeitos de ambiente, não resultando em 

progresso na seleção de plantas. A correlação fenotípica tem pouco valor prático, 

podendo seu uso ocasionar erros. Assim, é importante no estudo de correlações se 

distinguir as causas genéticas e de ambiente, que combinadas resultam na 

correlação fenotípica (ALMEIDA, 1988; FALCONER; MACKAY, 1996; KUREK et al., 

2002; MATHER, 1965). 

As causas de correlação genética podem ser permanentes ou transitórias. A 

causa permanente dos caracteres se apresentarem correlacionados geneticamente 

é a pleiotropia, ou seja, os genes que afetam o caráter X afetam também o caráter Y 

(VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). Pleiotropismo é, simplesmente, a propriedade pela 

qual um gene afeta duas ou mais características, de modo que se o gene estiver 

segregando, causará variação simultânea nas características que ele afeta. 

Segundo Falconer e Mackay (1996), esta correlação expressa a quantidade em que 

dois caracteres são influenciados pelos mesmos genes. A causa transitória da 

correlação genética é o desequilíbrio gamético, as ligações gênicas, especialmente 

em populações derivadas de cruzamento entre linhagens divergentes (FALCONER; 

MACKAY, 1996). Com o avanço das gerações, a correlação causada pela ligação 

tende a desaparecer, à medida que a recombinação vai separando os genes no 

cromossomo. 

O ambiente é uma causa de correlação pela qual duas características são 

influenciadas pelas mesmas diferenças de condições de ambiente. Valores 

negativos desta correlação indicam que o ambiente favorece um caráter em 

detrimento do outro, e valores positivos indicam que os dois caracteres são 

beneficiados ou prejudicados pelas mesmas causas de variações ambientais (CRUZ 

et al., 2004). 

De maneira geral, as correlações genéticas e ambientais apresentam o 

mesmo sinal; entretanto, nos casos em que isto não ocorre, há indicativo de que as 

causas da variação genética e ambiental influenciam os caracteres por meio de 

diferentes mecanismos fisiológicos (FALCONER; MACKAY, 1996). Os sinais dos 
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coeficientes de correlação fenotípica e genotípica podem, eventualmente, ser 

diferentes, sendo o fato, em geral, atribuído a erros de amostragem (CRUZ et al., 

2004). 

Para melhoria do caráter rendimento de grãos, por exemplo, cuja contribuição 

genética é dada pela ação conjunta de vários genes, de expressão complexa, 

indicando uma herança quantitativa (KUREK et al., 2002), é necessário entender 

melhor as correlações entre os componentes morfológicos de produtividade, sem 

esquecer também os que se referem à qualidade dos grãos e à resistência a 

doenças e pragas (LOPES et al., 2001). Os progressos genéticos esperados para os 

componentes primários do rendimento estão na dependência de suas correlações 

genéticas com a produtividade de grãos e também da herdabilidade deste, a qual 

normalmente é baixa (RAMALHO et al., 1993). 

Vários autores (CASTOLDI, 1991; COYNE, 1968; DUARTE; ADAMS, 1972; 

LANA, 1996; PETERNELLI et al., 1994; PINCHINAT; ADAMS, 1966;) verificaram 

que o número de vagens por planta é o caráter que mais contribui para o rendimento 

de grãos em leguminosas, uma vez que apresenta maiores correlações com 

produção de grãos. Em feijão-caupi, existe um consenso quanto ao fato de que 

vários componentes, tais como número de grãos por vagem, comprimento de vagem 

e peso de 100 grãos estão fortemente relacionados à produtividade de grãos 

(BENVINDO et al., 2010). 

Balcha (2010), estudando 26 genótipos de feijão comum na Etiópia, encontrou 

correlação significativa (0,64) entre rendimento de grãos e números de vagens por 

planta, indicando que o caráter número de vagens por planta pode ser utilizado para 

a seleção para rendimento, mas não observaram correlação significativa entre o 

peso de 100 sementes e o rendimento, nem entre peso de 100 sementes e número 

de sementes por vagem. Corte et al. (2010), em análises genéticas de componentes 

de produção em feijão comum, encontraram correlação negativa de alta magnitude e 

significativa entre comprimento do grão e produtividade, sugerindo que maior 

produtividade pode ser encontrada em feijoeiros de grãos menores. 

O conhecimento da associação da produtividade e de caracteres de 

rendimento é importante para a seleção de parentais e populações segregantes, de 

modo que a informação das influências direta e indireta destas características ajuda 

a tornar a seleção mais efetiva (BORA et al., 1998; BENVINDO et al., 2010). 
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2.5 Divergência genética e análises de agrupamento 

Divergência genética pode ser definida como a distância genética entre 

populações, indivíduos ou organismos, com base numa série de características, que 

podem ser morfoagronômicas, fisiológicas, bioquímicas, polimorfismos de DNA, 

dentre outras, que se refiram diretamente a diferenças na sequência linear de 

nucleotídeos da molécula de DNA entre os indivíduos considerados (AMARAL 

JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999). Este parâmetro tem sido avaliado classicamente por 

meio da análise do fenótipo do organismo e, no caso de plantas, especialmente pela 

mensuração de características agromorfológicas (FERREIRA et al., 2007). Para 

Chandran e Pandya (2000), a diversidade dos caracteres morfológicos constitui a 

espinha dorsal dos estudos sobre a diversidade genética em qualquer dos seus 

níveis. 

Em estudos com feijão-fava (Phaseolus lunatus), feijão comum (Phaseolus 

vulgaris), feijão-caupi (Vigna unguiculata), tomate (Lycopersicum esculentum L.), 

pimentão (Capsicum spp.), mamão (Carica papaya), abóbora (Cucurbita moschata), 

entre outras culturas, demonstrou-se ser possível quantificar a divergência genética 

com base em caracteres morfoagronômicos (COELHO et al., 2007; COSTA et al., 

2007a; COSTA et al., 2007b; KARASAWA et al., 2005; MOURA et al., 2004; 

QUINTAL et al., 2007; SANTOS et al., 2007; SOBRAL, 2009; SUDRÉ et al., 2005). 

Em programas de melhoramento genético, o conhecimento provindo de 

pesquisas sobre diversidade genética é de fundamental importância, sendo 

considerado pré-requisito para tais. Uma vez que tratam das diferenças nas 

freqüências alélicas das populações, têm, portanto, aplicação direta nas escolhas de 

genitores, já que a distância genética entre estes é um indicativo da expressão 

heterótica nas progênies. Assim, ao se identificar combinações híbridas de maior 

efeito heterótico e maior heterozigose, há maior possibilidade de recuperação de 

genótipos superiores em gerações segregantes (CRUZ et al., 2004). 

A caracterização tradicional tem gerado informações que possibilitam a 

preservação dos acessos de coleções, através da separação, organização e 

agrupamento de acordo com o maior ou menor nível de similaridade, bem como o 

monitoramento em bancos de germoplasma, o auxílio na identificação de possíveis 

duplicatas e, em última análise, o conhecimento da diversidade ou variabilidade das 

populações e organismos estudados, que se torna vantajoso na identificação de 
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novas fontes de genes de interesse (AMARAL JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999; CRUZ; 

CARNEIRO, 2003; FERREIRA et al., 2007; TOQUICA et al., 2003). 

Uma grande importância dos estudos de divergência genética ao se conhecer 

o grau de variabilidade genética das populações decorre da preocupação com a 

erosão genética, ou seja, com a redução da variabilidade genética das populações 

vegetais, devido a substituição das antigas variedades por formas genotípicas 

uniformes e, também, pela falta de consciência do homem que, em geral, é pouco 

cuidadoso com a preservação da natureza (AMARAL JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999). 

Na cultura do feijão-fava, a diversidade genética disponível entre as espécies 

domesticadas e silvestres, concebida como ampla (SILVA et al., 2001), tem sido 

pouco explorada (AZEVEDO et al., 2003; COSTA et al., 2007a; COSTA et al., 

2007b; GUIMARÃES et al., 2007; QUINTANA et al., 2010; SANTOS et al., 2002; 

SANTOS, 2008; SILVA et al., 2005a; SILVA  et al., 2005b; SILVA et al., 2006; 

VARGAS et al., 2003; YAGUIU et al., 2003), o que permite afirmar que esta ainda 

não foi esgotada, aumentando a importância destes estudos. 

Existem duas maneiras de se inferir sobre a diversidade genética: de forma 

quantitativa e de forma preditiva. Entre as de natureza quantitativa, citam-se as 

análises dialélicas, nas quais são necessários os cruzamentos entre os genitores e 

sua posterior avaliação. As de natureza preditiva têm por base as diferenças 

morfológicas, de qualidade nutricional, fisiológicas ou moleculares, quantificadas em 

alguma medida de dissimilaridade que possa expressar o grau de diversidade 

genética entre os genitores (CRUZ; CARNEIRO, 2003). A determinação da 

divergência genética de forma preditiva apresenta como principal vantagem o fato de 

não ser necessária a obtenção prévia de combinações híbridas, como ocorre em 

dialelos (COIMBRA et al., 2001). 

Na predição da divergência genética, vários métodos multivariados podem ser 

aplicados com o fim de agrupar os progenitores, tais como as análises por 

componentes principais, variáveis canônicas e os mais usados, os métodos 

aglomerativos (CRUZ et al., 2004). 

Os métodos aglomerativos objetivam reunir entidades em grupos 

homogêneos, minimizando a variação dentro e maximizando a variância entre 

grupos (AMARAL JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999). Estes dependem de medidas de 

dissimilaridade (ou similaridade) estimadas previamente entre os progenitores, e 
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posteriormente segue-se a adoção de uma técnica de agrupamento para a formação 

dos grupos (CRUZ et al., 2004). 

Os métodos aglomerativos permitem maior facilidade na interpretação e 

avaliação da diversidade genética em grupos homogêneos, especialmente quando o 

número de indivíduos no estudo é relativamente grande. Estes podem ser 

hierárquicos ou de otimização (AMARAL JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999). 

O método hierárquico de ligação média entre grupos ou agrupamento 

pareado não-ponderado baseado na média aritmética (UPGMA - unweighted pair 

group method average) é o mais simples método de construção de fenogramas que 

apresentam as similaridades fenotípicas entre unidades de observações 

taxonômicas (OTUs, ou as unidades taxonômicas que se deseja comparar). O 

método utiliza um algoritmo de organizações seqüenciais, nos quais as relações 

topológicas são identificadas por ordem de similaridade, ou seja, primeiro identifica-

se dentro de várias OTUs as duas que são mais similares e estas são tratadas como 

uma única, chamada de OTU composta. Em seguida, são observados os outros 

grupos de OTUs e é identificado o próximo par com maior similaridade, que é 

novamente arranjado e assim por diante, até que sobrem apenas duas OTUs 

(ALMEIDA, 2010). Os grupos formados por este método são estabelecidos de forma 

subjetiva, apenas analisando o dendrograma e buscando identificar as mudanças 

abruptas de níveis. Assim, eles não são mutuamente exclusivos, ou seja, eles são 

associados ou interligados. Neste aspecto reside a desvantagem do método, já que 

alguma dificuldade pode surgir na fidedigna determinação do grupo correto a que 

uma subamostra deve pertencer, sobretudo quando existe grande número delas 

(AMARAL JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999). 

No método aglomerativo de otimização de Tocher adota-se o critério de que a 

média das medidas de dissimilaridade dentro de cada grupo deve ser menor que as 

distâncias médias entre quaisquer grupos. A partir da matriz de dissimilaridade é 

identificado o par de progenitores mais similar, e segue-se avaliando a possibilidade 

de inclusão de novos progenitores, conforme o critério citado anteriormente (CRUZ 

et al., 2004). Os grupos formados por este método são independentes, não-

relacionados, daí preconiza-se que tal método é mais confiável que os hierárquicos 

(AMARAL JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999). 
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As medidas de dissimilaridade mais comumente usadas em estudos de 

divergência genética têm sido a distância Euclidiana média e a distância 

generalizada de Mahalanobis (ABREU et al., 2004; CARDOSO, 2007; CRUZ et al., 

2004; SOBRAL, 2009; SOBRINHO et al., 1999). A distância Euclidiana média 

apresenta o inconveniente de ser influenciada pela correlação existente entre as 

variáveis (MANLY, 1986), sendo recomendado o seu uso quando as variáveis 

disponíveis são independentes (ARUNACHALAM, 1981). A distância proposta por 

Mahalanobis (D2
ii) é uma das mais utilizadas quando existe repetição de dados, e, 

portanto se dispõe de média, variância e covariância residual, além de considerar a 

correlação entre as características analisadas por meio da matriz de dispersão 

residual (CRUZ, 1990; CRUZ et al., 2004). 

Em geral, variados métodos multivariados analíticos são utilizados num 

experimento com o fim de aumentar a precisão dos resultados e observar a 

ocorrência de concordância ou não entre eles. Para análise de divergência em 

pimentas e pimentões, Sudré et al. (2005) aplicaram o método hierárquico do vizinho 

mais próximo, o método de otimização de Tocher e a projeção das distâncias no 

plano, relatando concordância entre os mesmos. Em tomate, Karasawa et al. (2005) 

também observaram concordância entre o método hierárquico do vizinho e o método 

de otimização de Tocher. Santos (2008) identificou 79 isolados de rizóbios nativos 

noduladores de feijão-fava em dois genótipos da espécie e agrupou-os em sete 

grupos de divergência pelo método de Tocher e em cinco grupos pelo UPGMA, com 

concordância na alocação dos isolados entre os métodos. Sobral (2009), ao avaliar 

110 subamostras de feijão-caupi segundo dez caracteres morfoagronômicos, aplicou 

o método hierárquico UPGMA e o de otimização de Tocher e observou padrões 

semelhantes de agrupamento entre estes. Por outro lado, alguns autores (COSTA et 

al., 2007a; COSTA et al., 2007b; SANTOS et al., 2007; SILVA et al., 2007) avaliando 

diversos caracteres morfoagronômicos em feijão-fava utilizaram apenas o método de 

agrupamento de Tocher a partir da distância euclidiana média como método de 

dissimilaridade. 

O pesquisador deve escolher o método de agrupamento de divergência 

conforme as condições sob as quais desenvolveu o experimento e também 

conforme o tipo de variáveis utilizadas (AMARAL JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999). 
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2.6 Contribuição relativa dos caracteres 

Os descritores existentes para a caracterização e avaliação de germoplasma 

muitas vezes constituem-se em um número excessivo de variáveis, em razão do 

completo desconhecimento sobre a importância de cada uma em descrever a 

variação existente (CRUZ, 1990). 

Uma vez que muitas variáveis são redundantes por serem correlacionadas, 

ou dispensáveis por representarem uma fração desprezível da variação total e 

diante da necessidade de descrever os materiais conservados em bancos de 

germoplasma, metodologias que revelem a importância relativa dos caracteres para 

a variabilidade, numa avaliação de divergência genética entre populações ou 

genótipos, são necessárias e representam economia de tempo, mão-de-obra e 

recursos financeiros (AMARAL JÚNIOR, 1994; COELHO et al., 2007; CRUZ et al., 

2004; PEREIRA; VENCOVSKY; CRUZ, 1992; RODRIGUES et al., 2002;). 

Encontram-se estudos que partem de um grande número de descritores, e 

após análises destes, reduzem em até 50% seu número (BEKELE et al., 1994; 

RODRIGUES et al., 2002) de forma a representar melhor a caracterização. 

Entretanto, deve-se considerar que o conjunto reduzido de caracteres após o 

descarte precisa se mostrar efetivo na representação da variação total, além de 

proporcionar vantagens na tomada de dados (TORRES FILHO, 2008). 

Para se fazer uma análise do poder discriminatório dos descritores, torna-se 

necessário analisar a sua contribuição de forma conjunta. Isso é possível com o uso 

de análises multivariadas (COELHO et al., 2010; CRUZ et al., 2004). Dentre os 

métodos mais utilizados com o fim de determinar a contribuição de cada variável 

para a divergência genética entre subamostras estudadas estão o das variáveis 

canônicas e o método de Singh (1981), que avaliam os indivíduos em vários 

aspectos (CRUZ et al., 2004). 

A análise de variáveis canônicas permite a redução da dimensionalidade de 

dados, ou a simplificação no conjunto de dados, resumindo as informações 

originalmente contidas em um grupo de n variáveis, em poucas variáveis, que 

apresentam as propriedades de reterem o máximo da variação originalmente 

disponível e serem independentes entre si, possibilitam também determinar a 

contribuição de cada variável original para a variação total observada entre as 

unidades amostrais e agrupa os acessos com mais alto grau de similaridade, por 
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meio de dispersões gráficas, em espaços bi ou tridimensionais (CRUZ; CARNEIRO, 

2003; CRUZ et al., 2004). As variáveis canônicas são uma combinação linear das 

variáveis originais, de forma a representar em níveis decrescentes, porções da 

variância total. A primeira variável canônica por reter maior quantidade da variação 

nos dados originais, é considerada mais importante (CRUZ et al., 2004; AMARAL 

JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999). 

O método proposto por Singh (1981) é uma técnica multivariada que se 

baseia na distância generalizada de Mahalanobis, estimando a participação dos 

componentes de D2
ii relativos a cada característica, no total da dissimilaridade 

observada.  

Barelli et al. (2009), ao avaliarem a divergência genética entre 35 cultivares 

tradicionais de feijão e procurar identificar as variáveis que mais explicariam a 

variabilidade, encontraram as duas primeiras variáveis canônicas responsáveis por 

81,9 % da variação total; este utilizou também o gráfico de dispersão relacionado às 

variáveis, em um espaço bidimensional, que tornou possível a visualização da 

relação entre as variedades. 

Benin et al. (2002), através do método de Singh (1981), identificaram o 

caráter peso de mil grãos como o mais eficiente (65%) em explicar a dissimilaridade 

genética total entre os 58 genótipos de feijão avaliados, indicando que este deve ser 

priorizado na escolha de genitores em programas de melhoramento. Já utilizando o 

método de variáveis canônicas, observaram que as duas primeiras variáveis 

explicaram mais do que 80% da variância total contida no conjunto de caracteres 

analisados, possibilitando explicar satisfatoriamente a variabilidade manifestada 

entre os genótipos avaliados e, portanto, permitindo interpretar o fenômeno com 

considerável simplificação (CRUZ, 1987), além de possibilitar a utilização de um 

gráfico de dispersão bidimensional (CRUZ et al., 2004). 

Coimbra et al. (1999) observaram diferença na contribuição relativa de alguns 

caracteres para a divergência genética de 20 genótipos de feijão preto em dois 

ambientes e encontraram o peso de mil grãos e o número de dias entre a 

emergência e o florescimento como os que mais contribuíram relativamente para a 

divergência genética, com valores elevados e próximos entre os dois ambientes. Já 

Coelho et al. (2010), trabalhando com 24 genótipos crioulos de feijão, observaram 

diferença neste parâmetro em dois anos de cultivo, encontrando o peso de 100 
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sementes, seguido pelo comprimento da vagem com maiores contribuições, com 

valores próximos nos dois ambientes; neste estudo os autores ressaltam a 

importância das avaliações serem realizadas em mais anos, com a inclusão de 

novos ambientes com os mesmos genótipos, para se ter mais segurança sobre os 

caracteres de relevância na diversidade genética, especialmente quando os 

descritores que mais se destacam são caracteres quantitativos e, portanto, 

influenciados pelo ambiente (ALLARD, 1971). 
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3 VARIABILIDADE GENÉTICA EM FEIJÃO-FAVA DE CRESCIMENTO 

DETERMINADO 

 

Resumo 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), leguminosa utilizada como fonte 
alimentícia, apresenta relativa importância na região Nordeste do Brasil. Não 
obstante, seu cultivo é feito de forma rústica, em sua maioria com variedades de 
hábito de crescimento indeterminado, em consórcio com outras culturas, por 
pequenos produtores, sem apresentar altos níveis de produtividade. A existência de 
germoplasma que proporcione vantagens quanto às características relacionadas à 
arquitetura da planta constitui-se de importância fundamental para facilitar o cultivo e 
ampliar a base genética da cultura do feijão-fava. A caracterização deste material, 
ao revelar seu potencial, serve de subsídio para o melhoramento da cultura. Assim, 
objetivou-se caracterizar e avaliar a divergência genética entre nove subamostras 
com hábito de crescimento determinado, quanto aos caracteres morfológicos e 
agronômicos: número de dias para o início da floração, número de nós no ramo 
principal, comprimento do ramo principal, número de dias para a maturação da 
vagem, altura de inserção da primeira vagem, nota de porte, peso de cinco vagens, 
peso dos grãos de cinco vagens, peso de 100 grãos, comprimento da vagem, 
largura da vagem, número de lóculos por vagem, número de grãos por vagem, 
comprimento do grão, largura do grão, espessura do grão, cor da vagem, cor de 
fundo do grão, cor padrão do grão, segunda cor padrão do grão, padrão do 
tegumento do grão, forma da semente, separação da testa e textura da testa. Houve 
variabilidade para todos os caracteres. A análise de divergência com os dados 
quantitativos mostrou a subamostras UFPI 728 como a mais divergente em relação 
às demais. Podendo ser utilizada em cruzamentos, especialmente com UFPI 640, 
UFPI 632 e UFPI 639. O agrupamento pelo método de Tocher formou quatro grupos, 
e o UPGMA formou cinco grupos com base nos caracteres quantitativos, assim 
estes concordaram apenas parcialmente. Em relação aos descritores qualitativos, 
houve a formação de três grupos pelos dois métodos, e houve predominância de 
subamostras de cor do tegumento branca. Os caracteres que mais contribuíram para 

a divergência foram relacionados à produtividade: largura da vagem, comprimento 

do grão, comprimento da vagem e espessura do grão. As duas primeiras variáveis 
canônicas explicaram 80,66% da variação total. O gráfico de dispersão 
bidimensional das duas variáveis canônicas foi parcialmente concordante com os 
agrupamentos UPGMA e Tocher. O caráter número de dias para o início da floração 
foi altamente correlacionado com o número de dias para a maturação da vagem. 
Para os demais pares de caracteres cujas correlações foram significativas, estas 
eram de natureza ambiental. Correlações interessantes para o melhoramento, e de 
valor alto, embora não significativas, como a correlação genotípica negativa entre 
número de dias para o início da floração e altura de inserção da primeira vagem, 
sugerem a possibilidade de combinar precocidade com uma maior altura de inserção 
da primeira vagem, dois caracteres importantes agronomicamente. A caracterização 
foi eficiente para a descrição preliminar das subamostras e constatação de 
variabilidade genética, permitindo a identificação de potenciais genótipos a serem 
incorporados em programas de pré-melhoramento. 
 
Palavras-chave: Phaseolus lunatus; Descritores morfológicos; Análise multivariada 
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3.1 Introdução 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é cultivado e consumido mundialmente 

(BAUDOIN,1988; CIAT, 1980; GRIN, 2010; NIAS, 2010; RACHIE et al., 1980) 

assumindo importância cultural, social e econômica em alguns países e regiões, 

especialmente naquelas próximas aos centros de origem e diversidade 

(CAMARENA, 2005). No Brasil, dados de produção revelam seu cultivo em 

praticamente todas as regiões geográficas do país, em maior ou menor proporção 

(IBGE, 2010). 

No Nordeste brasileiro, o feijão-fava tem importância social e econômica, 

sendo utilizado especialmente como fonte alternativa de alimento e renda pela 

população (AZEVEDO et al., 2003; VIEIRA, 1992). A região destaca-se como 

detentora dos maiores níveis de produção do país, entretanto, com baixa 

produtividade (IBGE, 2010). Isto pode ser atribuído ao fato de parte da produção ser 

oriunda de pequenos produtores, em consórcios com outras culturas, sem adoção 

de tecnologia que vise o aumento da produtividade, inclusive sem uso de cultivares 

melhoradas e adubação mineral e orgânica, além do ataque de doenças e pragas 

(AZEVEDO et al., 2003; FRAZÃO et al., 2004; VIEIRA,1992; VIEIRA et al., 1983). 

O feijão-fava apresenta-se como fonte de proteínas, possuindo potencial para 

incrementar o mercado alimentício (VIEIRA, 1992a), o que justifica os estudos com 

esta espécie. Com relação aos recursos genéticos vegetais, para que haja maior 

disponibilização aos melhoristas e agricultores, é necessário, a priori, haver 

variabilidade genética e o conhecimento do seu potencial. Portanto, as subamostras 

registradas em bancos de germoplasma devem passar necessariamente, dentre 

outras, pela fase de caracterização agronômica, fitopatológica, entomológica e 

molecular (NASS, 2007). 

A caracterização morfoagronômica busca descrever as diversas subamostras 

de uma coleção de germoplasma, utilizando características de interesse agronômico 

tais como produção, peso de frutos, comprimento de vagem, altura da planta etc. Tal 

estudo é de fundamental importância, pois registra o maior número possível de 

caracteres que identificam a planta, dando subsídios aos programas de pré-

melhoramento (ZIMMERMAN; TEIXEIRA, 1996). 

A partir de descritores morfoagronômicos é possível quantificar a divergência 

genética, estudo vantajoso em fornecer informações de potenciais genitores a serem 
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utilizados em programas de melhoramento (AMARAL JÚNIOR; THIÉBAUT, 1999). 

Alguns trabalhos com feijão-fava vêm mostrando variabilidade ao caracterizar e 

avaliar a divergência por meio de caracteres morfológicos e agronômicos. 

Entretanto, a maioria dos trabalhos foi desenvolvida com variedades de hábito de 

crescimento indeterminado (GUIMARÃES et al., 2007; SANTOS, 2008; SANTOS et 

al., 2002), o que restringe as possibilidades dos agricultores, pois em função deste 

caráter se exige mais mão-de-obra e ônus com a cultura (PINTO et al., 2001). 

Em culturas de leguminosas mais estabelecidas comercialmente, como feijão 

comum e feijão-caupi, no entanto, a demanda por cultivares mais produtivas e com o 

porte mais ereto, com uma arquitetura que facilite os tratos culturais e a colheita 

mecanizada é bastante elevada e têm sido uma das principais exigências tanto dos 

empresários rurais quanto dos agricultores familiares (ROCHA et al., 2009; SILVA et 

al., 2009). 

Segundo Frota et al. (2000), no melhoramento genético do feijão-caupi, o 

desenvolvimento de genótipos com características produtivas com importância 

comercial e com estrutura de planta adaptada à colheita mecânica têm tornado 

possível a mudança no perfil do sistema produtivo de uma cultura antes 

predominantemente de cunho familiar e que agora se mostra favorável a iniciativas 

empresariais para a produção em grande escala. Tais metodologias podem ser 

também utilizadas no melhoramento da cultura do feijão-fava de modo a transformar 

o atual quadro ecônomico da cultura. 

O porte ereto e uma arquitetura de planta mais compacte traz vantagens 

como não necessitar de tutoramento, ocupar menor área e por menos tempo, maior 

tolerância ao acamamento, redução das perdas nas colheitas, reduzida 

suscetibilidade a doenças, facilidade no manejo da cultura e realização de colheita 

mecanizada são relatadas como acopladas a este caráter para o feijão comum 

(LEAL et al., 1983; TEIXEIRA et al., 1999). Além disso, as vagens não encostam no 

solo úmido e assim, não apodrecem; se a colheita coincidir com o período de chuvas 

prolongadas, é possível retardá-la com menor prejuízo e como a circulação do ar é 

maior, as condições são menos favoráveis à incidência de patógenos (ABREU; 

RAMALHO, 2005). 
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Assim, este trabalho teve como objetivo caracterizar subamostras de feijão-

fava de crescimento determinado quanto aos aspectos morfoagronômicos e avaliar a 

divergência genética. 

3.2 Material e Métodos 

O ensaio foi conduzido em sistema irrigado, no segundo semestre de 2010, 

em área experimental do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências 

Agrárias, na Universidade Federal do Piauí, em Teresina, PI, situada a uma latitude 

05º05’ S, longitude 42º05’ W e altitude de 72,7 m. 

O material genético avaliado constituiu-se de nove subamostras de feijão-

fava, obtidas via intercâmbio de germoplasma junto ao estado da Paraíba, no Brasil, 

e ao Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), na Colômbia, priorizando o 

hábito de crescimento determinado, que foram incorporadas ao Banco Ativo de 

Germoplasma da Universidade Federal do Piauí (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1 – Relação das subamostras avaliadas em campo. Teresina, PI, 
2010/2011. 

1
CIAT= Centro Internacional de Agricultura Tropical 

 
A avaliação foi conduzida em delineamento experimental de blocos 

casualizados, com quatro repetições. Cada parcela foi composta por três fileiras de 

3,5 m de comprimento, no espaçamento de 0,6 m entre fileiras e 0,5 m entre plantas, 

sendo avaliadas as cinco plantas centrais.   

Foram realizados os tratos culturais recomendados para a cultura (GOMES; 

LOPES, 2006). Na adubação, realizada no plantio em covas, utilizou-se 8 g de 

sulfato de amônio ((NH4)2SO4), 40 g de superfosfato simples (P2O5) e 5 g de cloreto 

de potássio (K2O), além de um litro de esterco bovino. Na semeadura, utilizou-se 

três sementes por cova, com desbaste aos 21 dias, mantendo-se uma planta por 

Subamostras Procedência1 País de origem Cor do tegumento 

UFPI 728 Paraíba Brasil Creme rajado de castanho 
UFPI 634 CIAT Filipinas Vermelho rajado de preto 
UFPI 639 CIAT Estados Unidos Castanho claro rajado de roxo 

UFPI 640 CIAT Trinidade Tobago Branco 

UFPI 642 CIAT Gana Branco 

UFPI 641 CIAT Estados Unidos Branco 

UFPI 632 CIAT Estados Unidos Branco 

UFPI 635 CIAT Índia Branco 

UFPI 644 CIAT Estados Unidos Branco 
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cova (Figura 3.1 A, B). O controle das plantas invasoras foi realizado por meio de 

capinas manuais durante o ciclo da cultura. A irrigação foi feita por aspersão.  

 

Figura 3.1 – Plantas de feijão-fava de hábito de crescimento determinado no campo experimental 
(A, B). Teresina, PI, 2010/2011. 

 

Foram avaliados os seguintes caracteres quantitativos e qualitativos por 

planta individual, segundo normas para a cultura publicadas pelo Bioversity 

Internacional (IPGRI, 2001): número de dias para o início da floração (NDIF); 

número de dias para maturação da vagem (NDM); comprimento do ramo principal 

(CRP); número de nós no ramo principal (NNRP); altura de inserção da primeira 

vagem (AIV); comprimento da vagem (CV); largura da vagem (LV); número de 

lóculos por vagem (NLV); número de grãos por vagem (NGV); peso de 100 grãos 

(P100G); comprimento do grão (CG); largura do grão (LG); espessura do grão (EG); 

cor da vagem (CV); cor de fundo do grão (CFG); cor padrão do grão (CPG); segunda 

cor padrão do grão (2CPG); padrão do tegumento do grão (PTG); forma da semente 

(FOR); textura da testa da semente (TEX) e separação da testa da semente (SEP). 

O caráter nota de porte (NP), o qual não consta dentre os descritores 

disponíveis para feijão-fava, foi aferido por dois avaliadores, segundo escala de 

notas estabelecida por Collicchio (1995) para o feijão comum, descrita a seguir: 

Nota 1 - planta de hábito II, ereta, com uma haste e com inserção alta das primeiras 

vagens; 

Nota 2 - planta de hábito II, ereta e com algumas ramificações; 

Nota 3 - planta de hábito II ou III, ereta e com muitas ramificações e tendência a 

prostrar-se; 

Nota 4 - planta de hábito III, semi-ereta e mediamente prostrada; 

Nota 5 - à planta de hábito III, com entrenós longos e muito prostrada. 
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Análises estatístico-genéticas 

Os dados referentes aos caracteres quantitativos juntamente com os dados 

da nota de porte, transformados em  , foram submetidos à análise de 

variância univariada, a fim de detectar a existência de variabilidade entre as 

subamostras, conforme o seguinte modelo estatístico: 

Үij= μ + ti + bj + εij, 

 

em que: 

 

Үij: observação, na área útil da parcela, do i-ésimo tratamento no j-ésimo bloco; 

μ: média geral da população; 

ti: efeito do i-ésimo tratamento (i= 1, 2, .., 32) onde, ti ~ NID (0, σG²); 

bj: efeito do j-iésimo bloco (j= 1, 2, .., 6) onde, bi ~ NID (0, σB²); 

εij: erro experimental associado à observação Үij onde, εij ~ NID (0, σE²). 

 

O coeficiente de determinação genotípico (%) das variáveis foi estimado com 

base na expressão: 

 

em que o componente quadrático genotípico é: 

 

Na comparação entre as médias das subamostras, utilizou-se o teste de 

Duncan (P<0,05). 

A divergência genética entre as subamostras foi estimada a partir das médias 

originais de cada subamostra e da matriz de variância e covariância residual, por 

meio da distância generalizada de Mahalanobis (D²). Com a matriz de 

dissimilaridade, as subamostras foram então agrupadas segundo o UPGMA e o 

método de Tocher, para os 14 caracteres quantitativos. Em uma abordagem de 

agrupamento com os oito caracteres qualitativos utilizou-se os métodos UPGMA e 

de Tocher com os valores da moda de cada variável por subamostra. 

A identificação dos descritores quantitativos com maior contribuição para 

divergência foi realizada de acordo com o critério proposto por Singh (1981) e 
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análise das variáveis canônicas, com as quais se obteve um gráfico de dispersão 

bidimensional das subamostras. 

Na estimativa dos coeficientes de correlação fenotípica, genotípica e 

ambiental entre os pares de caracteres, utilizou-se a metodologia proposta por 

Vencovsky e Barriga (1992).  

As análises estatístico-genéticas foram realizadas utilizando-se o programa 

computacional Genes (CRUZ, 2006). 

 

3.3 Resultados e Discussão 

 

3.3.1 Análises univariadas 

As análises de variância univariada dos caracteres quantitativos revelaram 

que as subamostras apresentaram diferenças significativas (P<0,01) para todos os 

caracteres avaliados (Tabelas 3.2 e 3.3), permitindo constatar a existência de 

variabilidade, condição essencial para o estabelecimento de programas de 

melhoramento, pois permite a seleção de genótipos superiores. 

O coeficiente de variação, conforme classificação sugerida por Gomes (2000) 

apresentou valores medianos (10<CV<20) apenas para altura da inserção da 

primeira vagem (14,97), e valores baixos (CV<10) para os demais caracteres 

(Tabelas 3.2 e 3.3), indicando precisão no experimento. Para alguns autores esta 

classificação, no entanto, não leva em consideração as particularidades da cultura 

estudada e não faz distinção quanto à natureza do caráter avaliado, além de poder 

variar dependendo das condições edafoclimáticas ou do ciclo reprodutivo da cultura 

(COSTA et al., 2002; GARCIA, 1989; SCAPIM et al., 1995). 

Num programa de melhoramento genético, a classificação de CV pode ser útil 

para informar a qualidade experimental de ensaios intermediários e finais de uma 

cultura, nos quais um conjunto de caracteres é mensurado para auxiliar o melhorista 

na descrição e indicação de novas cultivares (CARVALHO et al., 2003). Na 

elaboração do VCU (valor de cultivo e uso), por exemplo, para o registro de novas 

cultivares, deve-se considerar apenas os ensaios cujos CV de produtividade forem 

inferiores a 20%, valor máximo estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento para culturas cujas cultivares podem ser registradas (BRASIL, 

2010). 
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Tabela 3.2 - Resumo da análise de variância dos caracteres quantitativos número de 
dias para o início da floração (NDIF), número de dias para maturação 
da vagem (NDM), comprimento do ramo principal (CRP), número de 
nós no ramo principal (NNRP), altura de inserção da primeira vagem 
(AIV), nota de porte (NP) avaliados em nove subamostras de feijão-
fava. Teresina, PI, 2010/2011. 

*, **, 
ns

 Significativo a 5% e 1% de probabilidade e não significativo, respectivamente, pelo teste F;  
1 
Valores transformados em 

 

Quanto às estimativas dos coeficientes de determinação genotípica (Tabela 

3.4), os caracteres apresentaram níveis altos para este parâmetro, acima de 80%, 

indicando uma maior influência do genótipo na expressão de tais caracteres e, que 

podem ser selecionados com eficiência neste ambiente. 

A importância da herdabilidade em estudos genéticos de caráter métrico é o 

seu papel preditivo, que expressa a confiança do valor fenotípico como guia do valor 

genético, ou o grau de correspondência entre o valor fenotípico e o valor genético 

(FALCONER, 1987). 

No presente estudo, os caracteres NDIF e NDM, relacionados ao ciclo, 

apresentaram estimativas de herdabilidade altas, 92,42% e 93,18%, 

respectivamente, indicando que ao se selecionar subamostras para estes 

caracteres, suas progênies apresentarão boa resposta em avaliações posteriores de 

seus descendentes. Estas estimativas foram concordantes com as encontradas por 

Biçer e Şakar (2008), em estudo com lentilhas (94% para NDIF) e por Andrade et al. 

(2010) para caráter relacionado, número de dias para a colheita de vagens frescas 

em feijão-caupi (95,61%), enquanto Balcha (2010) encontrou valor inferior para o 

mesmo caráter (74,65%), ao avaliar genótipos de feijão comum. Em relação ao porte 

da planta, Andrade et al. (2010) obtiveram com feijão-caupi estimativa semelhante 

(87,18%) à encontrada em feijão-fava (89,37%). 

 

Fontes de 
variação 

GL 
 

Quadrados médios 

NDIF NDM CRP (cm) NNRP AIV (cm) NP1 

Bloco 3 
 

30,15 67,12 18,67 0,43 8,11 0,03 

Subamostra 8 
 

71,18** 309,96** 215,77** 3,48** 8,06** 0,07** 

Resíduo 24 
 

5,40 21,14 11,13 0,27 1,31 0,01 

Média - 
 

42,85 82,78 35,13 7,60 7,63 1,47 

CV(%) - 
 

5,42 5,55 9,50 6,80 14,97 5,94 

Valor mínimo - 
 

34,40 63,60 25,00 5,80 3,50 1,22 

Valor máximo - 
 

53,60 104,24 55,33 9,80 10,30 1,62 
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Tabela 3.3 - Resumo da análise de variância dos caracteres relacionados à 
produção: comprimento da vagem (CV), largura da vagem (LV), 
número de lóculos por vagem (NLV), número de grãos por vagem 
(NGV), peso de 100 grãos (P100G), comprimento do grão (CG), 
largura do grão (LG), espessura do grão (EG), avaliados em nove 
subamostras de feijão-fava. Teresina, PI, 2010/2011. 

*, **, 
ns

 Significativo a 5% e 1% de probabilidade e não significativo, respectivamente, pelo teste F;  
1 
Valores transformados em 

 
Tabela 3.4 - Estimativas do coeficiente de determinação genotípica (h2) para os 

caracteres quantitativos avaliados em nove subamostras de feijão-
fava. Teresina, PI, 2010/2011. 

Caráter h2(%) 

Número de dias para o início da floração – NDIF 92,42 

Número de dias para a maturação da vagem – NDM 93,18 

Comprimento do ramo principal (cm) – CRP 94,84 

Número de nós no ramo principal – NNRP 92,34 

Altura da inserção da primeira vagem (cm) – AIV 83,80 

Nota de porte – NP 89,37 

Comprimento da vagem (mm) – CV 98,73 

Largura da vagem (mm) – LV 98,36 

Número de lóculos por vagem – NLV 97,25 

Número de grãos por vagem – NGV 95,19 

Peso de 100 grãos (g) – P100G 83,17 

Comprimento do grão (mm) – CG 98,03 

Largura do grão (mm) – LG 97,45 

Espessura do grão (mm) – EG 96,59 

 

Os valores mais baixos para os coeficientes de determinação genotípica 

foram para os caracteres peso de 100 grãos (83,17%) e altura da inserção da vagem 

(83,80%), sugerindo que estas variáveis sofrem maior influência do ambiente ao se 

expressarem, entretanto, podem mesmo assim serem considerados de alta 

magnitude; estes resultados assemelham-se aos encontrados por Biçer e Şakar 

 

Fontes de 

variação 

  
GL 

  Quadrados médios 

CV 
(mm) 

LV 
(mm) 

NLV NGV P100G 
(g) 

CG 
(mm) 

LG 
(mm) 

EG 
(mm) 

Bloco 3 12,03 0,12 0,16 0,03 70,04 0,38 0,1 0,16 

Subamostra 8 57,95** 1,35** 0,23** 0,16** 22,63** 2,79** 0,76** 0,32** 

Resíduo 24 0,73 0,02 0,01 0,01 3,81 0,05 0,02 0,01 

Média - 57,00 15,24 2,25 1,98 25,09 12,21 8,61 3,96 

CV(%) - 1,50 0,98 3,54 4,47 7,78 1,92 1,62 2,65 

Valor mínimo - 49,96 14,21 1,74 1,59 17,36 10,63 7,45 3,2 

Valor máximo - 64,26 16,27 2,77 2,32 32,13 13,93 9,22 4,57 
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(2008), em lentilhas; Balcha (2010), em feijão-comum, e Andrade et al. (2010), em 

feijão-caupi. 

Segundo Ramalho et al. (1993), em outras condições de ambiente, quanto a 

outros genótipos da mesma cultura ou certamente quanto à culturas diferentes, 

estas estimativas podem ser de magnitude maior ou menor. 

 

3.3.2 Comparação entre Médias 

A comparação entre as médias das subamostras de feijão-fava, com relação 

aos caracteres avaliados (Tabelas 3.5 e 3.6), mostra que o número de dias para o 

início da floração (NDIF) foi em média 42,85 dias, variando de 38,08 (UFPI 640) a 

51,55 dias (UFPI 728). Santos et al. (2002), avaliando oito variedades de feijão-fava 

de crescimento indeterminado, encontraram tendência de valores mais tardios para 

o ciclo que os revelados neste trabalho, tendo classificado como precoces três 

variedades que se apresentaram com floração aos 49 dias, como intermediárias 

aquelas com floração aos 71 dias e como tardia, uma variedade com floração aos 78 

dias. A existência de material genético de feijão-fava apresentando características 

de interesse para o produtor associadas, como o crescimento determinado e a ciclo 

precoce, reveladas neste material, mostra-se promissora para futuros programas de 

melhoramento. 

Em feijão-caupi, foram considerados precoces genótipos com a floração inicial 

variando de 34,66 a 36,66 dias (SOBRAL, 2009), com ciclos mais curtos do que os 

encontrados neste trabalho. Já Benvindo et al. (2010), em feijão-caupi de porte 

semi-prostrado, obtiveram valores semelhantes ao deste trabalho, com médias para 

a floração variando de 38,7 a 41,5 dias em regime de sequeiro, enquanto que no 

cultivo irrigado, os valores foram menores, 35 a 39 dias. É importante atentar que 

variações ambientais podem contribuir para alterações na expressão deste caráter. 

O número de dias para a maturação da vagem (NDM) revelou a subamostra 

UFPI 728 com maior média (100,71 dias) e diferindo significativamente de todas as 

demais. A subamostra UFPI 632, com menor valor médio para NDIF, também 

apresentou menor valor médio para NDM (73,91 dias), juntamente com as 

subamostras UFPI 640 (75,05 dias), UFPI 642 (72,52 dias). As demais apresentaram 

médias de NDM superiores a 80 dias e inferiores a 100 dias (UFPI 634, UFPI 639, 

UFPI 641, UFPI 635 e UFPI 644). Balcha (2010), em estudo com feijão comum, 
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observou médias maiores tanto para o número de dias para a floração (média de 

50,24, variando de 45 a 54 dias), quanto para o número de dias para a maturidade 

(média de 99,11, variando de 92 a 108 dias). 

 

Tabela 3.5 - Médias dos caracteres número de dias para o início da floração (NDIF), 
número de dias para maturação da vagem (NDM), comprimento do 
ramo principal (CRP), número de nós no ramo principal (NNRP), altura 
de inserção da primeira vagem (AIV), nota de porte (NP), avaliados em 
nove subamostras de feijão-fava. Teresina, PI, 2010/2011. 

Subamostras 

 Médias* 

NDIF NDM CRP NNRP AIV NP(1) 

(dias) (dias) (cm)   (cm)   

UFPI 728 51,55 a 100,71 a 39,09 b 8,50 ab 8,49 ab 1,59 a 

UFPI 634 45,25 bcd 84,67 bc 29,65 c 6,85 c 8,71 a 1,58 a 

UFPI 639 45,25 b 88,36 b 35,98 b 9,08 a 8,60 a 1,58 a 

UFPI 640 38,50 e 75,05 de 50,93 a 8,18 b 8,90 a 1,24 c 

UFPI 642 40,03 de 72,52 e 35,41 b 7,70 b 8,09 ab 1,39 b 

UFPI 641 44,18 bc 82,73 bc 30,10 c 6,75 c 4,68 d 1,58 a 

UFPI 632 38,08 e 73,91 de 38,68 b 8,08 b 8,14 ab 1,55 a 

UFPI 635 40,78 cde 80,41 cd 27,81 c 6,32 c 6,33 cd 1,36 bc 

UFPI 644 45,05 b 86,6 bc 28,50 c 6,91 c 6,75 bc 1,36 bc 

*Médias seguidas da mesma letra, na vertical, não diferem entre si pelo teste de Duncan, a 5% de 
probabilidade. 

1
Dados transformados em  
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Tabela 3.6 - Médias dos caracteres relacionados à produção: comprimento da 

vagem (CV), largura da vagem (LV), número de lóculos por vagem (NLV), número de 

grãos por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G), comprimento do grão (CG), 

largura do grão (LG), espessura do grão (EG), avaliados em nove subamostras de 

feijão-fava. Teresina, PI, 2010/2011. 

Subamostras 

Médias* 

CV 
(mm) 

LV 
(mm) 

NLV NGV  P100G 
(g) 

CG 
(mm) 

LG 
(mm) 

EG 
(mm) 

UFPI 728 54,49 d 15,89 b 2,07 d 1,76 d 20,07 d 11,00 g 7,66 e 4,44 a 

UFPI 634 57,72 b 16,13 a 2,18 cd 1,86 cd 25,88 abc 13,03 b 9,17 a 3,40 e 

UFPI 639 61,73 a 15,67 c 2,37 b 2,05 b 26,70 ab 13,74 a 9,08 a 3,74 d 

UFPI 640 61,15 a 14,52 e 2,57 a 2,21 a 28,07 a 12,33 c 8,42 d 4,00 bc 

UFPI 642 53,18 e 15,21 d 2,13 cd 2,04 b 25,92 abc 11,37 f 8,47 cd 4,08 b 

UFPI 641 55,95 c 15,14 d 2,23 c 2,00 b 25,62 abc 12,22 cd 8,67 bc 3,98 bc 

UFPI 632 62,01 a 14,72 e 2,66 a 2,26 a 26,49 abc 12,49 c 8,63 bcd 4,15 b 

UFPI 635 54,61 d 14,52 e 2,17 cd 1,96 bc 23,45 c 11,78 e 8,66 bc 3,88 cd 

UFPI 644 52,20 e 15,33 d 1,90 e 1,63 e 23,56 bc 11,92 de 8,75 b 3,98 bc 

*Médias seguidas da mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de 
probabilidade. 

1
Dados transformados em 

 

Considerando os caracteres relacionados ao ciclo, NDIF e NDM, a 

subamostra UFPI 728 pode ser considerada tardia, enquanto UFPI 634, UFPI 639, 

UFPI 641, UFPI 635 e UFPI 644 podem ser consideradas intermediárias e UFPI 632, 

UFPI 642 e UFPI 640, precoces, dentro do conjunto das subamostras avaliadas. No 

Peru, segundo Camarena (2005), as principais variedades de feijão-fava são de 

hábito de crescimento arbustivo determinado e precoces, chegando a 52 dias para a 

floração e 130 dias para colheita, portanto, com médias superiores ao deste estudo, 

enquanto a única variedade relatada como de hábito de crescimento indeterminado, 

é mostrada atingindo 130 dias para a floração e 200 dias para a colheita. 

As características relacionadas ao ciclo (floração e maturação da vagem), se 

analisadas em conjunto, permitem a obtenção de materiais mais precoces, o que 

resultaria em um melhor aproveitamento da área cultivada por agricultores, 

possibilitando a realização de até três cultivos por ano, e assim, a obtenção de um 

maior número de colheitas durante um único ano (BARELLI et al., 2009). Nestes 

casos, no feijoeiro comum, White e Singh (1991) sugerem a realização de mais 

ensaios em ambientes distintos para a identificação de genótipos superiores, uma 

vez que a maturidade precoce pode estar correlacionada negativamente com o 

rendimento de grãos. 
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Para o comprimento do ramo principal (CRP), as médias variaram de 27,81 

(UFPI 635) a 50,93 cm (UFPI 640). Com base nesse caráter, pôde-se agrupar as 

subamostras UFPI 634, UFPI 641, UFPI 635 e UFPI 644 como as de menor 

comprimento; UFPI 728, UFPI 639, UFPI 632 e UFPI 642 com comprimento 

intermediário e UFPI 640, com maior comprimento.  

Quanto ao número de nós no ramo principal (NNRP), as subamostras 

apresentaram pequena variação (6,32 a 9,08), com as maiores médias variando de 

7,7 (UFPI 642) a 9,08 (UFPI 639) e as menores médias de 6,32 (UFPI 635) a 6,91 

(UFPI 644). Esta pequena variação no número de nós está relacionada ao hábito de 

crescimento das plantas (VILHORDO; MÜLLER, 1981). Silva et al. (2006), avaliando 

genótipos precoces e intermediários de feijão-fava, observaram menor número de 

nós para variedade de crescimento determinado (quatro nós) e maior número para 

variedades de crescimento indeterminado (15 nós). 

Em estudo realizado por Benvindo et al. (2010), com linhagens e cultivares de 

feijão-caupi de porte semi-prostrado, foi observada a influência do ambiente na 

expressão de caracteres relacionados ao hábito de crescimento. Os resultados 

mostraram que genótipos cultivados em regime de sequeiro apresentaram médias 

para o comprimento do ramo principal semelhantes ao do presente trabalho, com 

variação de 35,8 a 44,7 cm, sendo os genótipos distribuídos em dois grupos; em 

regime irrigado, com variação de 137,25 a 223,5 cm, também formando dois grupos. 

Quanto ao número de nós no ramo principal, o estudo apresentou médias superiores 

às observadas em feijão-fava, com variação de 7,8 a 12,2, em regime de sequeiro, 

sem diferença significativa entre os genótipos, e em regime irrigado, variando de 

12,5 a 17,5, com separação dos genótipos em dois grupos. 

As médias para altura da inserção da primeira vagem (AIV) variaram de 4,68 

(UFPI 641) a 8,9 cm (UFPI 640). Este caráter é importante na seleção de uma 

cultivar adequada para colheita mecânica (CARGNELUTTI FILHO; RIBEIRO, 2010). 

Em soja, Carpentieri-Pípolo et al. (2005) selecionaram materiais quanto à altura da 

inserção da vagem a partir de 14 cm, valores superiores aos encontrados nos 

materiais de feijão-fava avaliados. 

Para a nota de porte (NP), embora as médias das subamostras tenham 

diferido significativamente, a variação apresentada foi de 1,24 (UFPI 640) a 1,59 

(UFPI 728), para os dados transformados. Neste caráter que inclui hábito de 
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crescimento, grau de ramificação e porte (COLLICCHIO et al., 1997), as 

subamostras apresentaram notas variando de 1 a 3. 

Com relação aos caracteres relacionados à vagem, o comprimento da vagem 

(CV) variou de 52,20 mm (UFPI 644) a 62,01 mm (UFPI 632), sendo maior nas 

subamostras UFPI 632 (62,01 mm), UFPI 639 (61,73 mm) e UFPI 640 (61,15 mm); 

intermediário em UFPI 634 (57,72 mm), UFPI 641 (55,95 mm), UFPI 635 (54,61 mm) 

e UFPI 728 (54,49 mm), e menor em UFPI 642 (53,18 mm) e UFPI 644 (52,20 mm). 

Quanto à largura da vagem (LV), houve variação de 14,52 (UFPI 635 e UFPI 640) a 

16,13 mm (UFPI 634). Em outros estudos realizados com feijão-fava, observou-se 

maior variabilidade para os caracteres relacionados à vagem, como Santos et al. 

(2002), que encontrou CV entre 53,2 e 89,9 mm e LV entre 10,6 e 19,8 mm; 

Guimarães et al. (2007), com CV de 48,6 a 89,5 mm e LV de 13,5 a 21,4 mm e 

Santos et al. (2007), com o CV variando de 43,0 a 93,0 mm e a LV variando de 10,9 

a 20,0 mm. 

O número de lóculos por vagem (NLV) variou de 1,90 (UFPI 644) a 2,66 

(UFPI 632) e o número de grãos por vagem (NGV), de 1,63 (UFPI 644) a 2,26 (UFPI 

632), entre as subamostras avaliadas. As médias para NLV e NGV foram superiores 

em UFPI 640 e UFPI 632, subamostras que também apresentaram médias altas 

para CV; e foram menores na subamostra UFPI 644, que também estava entre 

aquelas com as menores médias para CV. Em estudos realizados por Guimarães et 

al. (2007) e Santos et al. (2007), observou-se variação de 1 a 4 para o NGV.  

Para o peso de 100 grãos (P100G), verificou-se variação de 20,07 (UFPI 728) 

a 28,07 g (UFPI 640) entre as subamostras. Estas médias são inferiores ao limite 

mínimo estabelecido por Vieira (1992b) para a cultura. Segundo esse autor, o 

caráter P100G apresenta grande variabilidade no feijão-fava, podendo variar de 30 a 

300 g. Azevedo et al. (2003), estudando oito variedades de feijão-fava, encontraram 

médias de peso de cem grãos variando de 47,39 a 90,05 g. Por outro lado, Vargas 

et al. (2003), avaliando 38 populações silvestres de feijão-fava, encontraram valores 

inferiores, variando de 4,61 a 10,54 g, provavelmente por se tratarem de populações 

pouco ou não-domesticadas, encontradas em ambiente natural. Em outros estudos, 

observou-se maior variação para P100G, tais como: Santos et al. (2002), que 

avaliando oito variedades de feijão-fava, encontraram variação de 32,6 a 79,5 g; 
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Guimarães (2005), com médias variando de 15,0 e 88,89 g; enquanto Silva et al. 

(2005), encontraram médias entre 35,38 a 100,24 g. 

O peso de cem grãos é importante na classificação do tamanho do grão de 

cultigrupos relacionados aos seus centros de origem e diversidade (BAUDOIN, 

1988; MACKIE, 1943). Além disso, este caráter tem importância comercial como 

componente principal da produtividade de grãos e por estar relacionado à aceitação 

do consumidor (VARGAS et al., 2003). 

Quanto aos descritores de medida do grão, constatou-se que a subamostra 

UFPI 728 apresentou as menores médias para o comprimento e largura do grãos, 

CG e LG, respectivamente (11,00 mm e 7,66 mm), enquanto que o maior CG foi 

observado em UFPI 639 (13,74 mm) e a maior LG em UFPI 634 (9,17 mm), seguida 

também por UFPI 639 (9,08 mm). Com relação à espessura do grão (EG), a 

subamostra UFPI 728 apresentou a maior espessura (4,44 mm), sendo que a menor 

espessura (3,40 mm) foi observada na subamostra UFPI 634. Vargas et al. (2003) 

encontraram para comprimento, largura e espessura do grão valores médios de 6,0 

mm, 7,6 mm e 2,97 mm, respectivamente, bem inferiores aos encontrados neste 

trabalho, provavelmente pela natureza dos genótipos, silvestres, que crescem 

naturalmente na região do Vale Central da Costa Rica, os quais têm a dispersão 

facilitada em função das sementes menores. Já outros estudos, utilizando 

variedades comumente cultivadas de feijão-fava no Brasil, exibiram maior 

variabilidade para estes caracteres (SANTOS et al., 2002; GUIMARÃES et al., 2007; 

SILVA et al., 2007; COSTA et al., 2007; SANTOS, 2008). Esses estudos com 

descritores de medida de grão, bem como os relacionados à vagem, provavelmente 

por utilizarem maior quantidade de genótipos ou por não se restringirem a genótipos 

de hábito de crescimento determinado, apresentaram maior variação do que no 

presente estudo, expressando assim maior variabilidade. Segundo Obeso (1993) e 

Rocha e Stephenson (1995), em variedades de crescimento indeterminado, o peso 

das sementes é mais variável, e consequentemente, o tamanho de vagens e grãos.  

Os caracteres referentes à dimensão do grão são importantes, pois 

juntamente com o peso de 100 grãos, têm sido relevantes critérios utilizados para 

explicar a origem e a diversidade na espécie. Além disso, geram inferência para a 

classificação do grão em cultigrupos e conforme padrões de forma, perfil e tamanho 
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das sementes, sendo também os principais parâmetros utilizados pelos 

consumidores durante a escolha do produto (MACKIE, 1943; VARGAS et al., 2003). 

A presença de variabilidade entre os caracteres avaliados, principalmente 

entre aqueles relacionados à produtividade, possibilita a realização da seleção de 

materiais superiores para uso posterior em programas de melhoramento e cultivo, 

conforme critérios de produtores e consumidores. 

 

3.3.3 Análises multivariadas 

As estimativas das medidas de dissimilaridade entre as subamostras, 

segundo a distância generalizada de Mahalanobis (D2) (Tabela 3.7), indicam que 

para os 14 caracteres quantitativos avaliados as subamostras UFPI 640 e UFPI 728 

(D2=890,65) foram as mais distantes entre si, e UFPI 641 e UFPI 635, as mais 

próximas (D2=61,14). 

A maior amplitude de dissimilaridade genética entre UFPI 640 e UFPI 728 é 

explicada pelo fato de estas subamostras diferirem quanto à maioria dos caracteres, 

sendo semelhantes apenas para caracteres que pouco variaram, NNRP e AIV 

(Tabela 3.5). A subamostra UFPI 728 apresentou maiores médias para NDIF (51,55 

dias), NDM (100,71 dias), NP (1,59), LV (15,89 mm) e EG (4,44 mm), e menores 

médias para CRP (39,09 cm), CV (54,49 mm), NLV (2,07), NGV (1,76), P100G 

(20,07 g), CG (11,00 mm) e LG (7,66 mm), enquanto UFPI 640 apresentou-se de 

forma oposta, com menores médias para o NDIF (38,50 dias), NDM (75,05 dias), NP 

(1,24), LV (14,52 mm) e EG (4,00 mm) e maiores médias para CRP (50,93 cm), CV 

(61,15 mm), NLV (2,57), NGV (2,21), P100G (28,07 g), CG (12,33 mm) e LG (8,42 

mm) (Tabelas 3.5 e 3.6). 
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Tabela 3.7 - Estimativas da dissimilaridade entre subamostras de feijão-fava pela 
distância de Mahalanobis, com base em caracteres quantitativos. 
Teresina, PI, 2010/2011. 

  UFPI 
634 

UFPI 
639 

UFPI 
640 

UFPI 
642 

UFPI 
641 

UFPI 
632 

UFPI 
635 

UFPI 
644 

UFPI 728 654,15 708,35 890,65 282,67 340,28 800,70 574,85 298,07 

UFPI 634  117,24 675,44 615,63 273, 74 759,77 424,42 210,29 

UFPI 639   387,23 590,58 206,82 432,87 327,95 302,92 

UFPI 640    385,98 241,95 85,65 160,46 525,74 

UFPI 642     147,62 351,80 159,70 190,40 

UFPI 641      225, 02 61,15 108,71 

UFPI 632       182,56 569,97 

UFPI 635        179,95 

Distância máxima = 890,65 (Subamostras: UFPI 728 e UFPI 640) 

Distância mínima = 61,14 (Subamostras: UFPI 641 e UFPI 635) 

 

A segunda maior distância observada foi entre as subamostras UFPI 728 e 

UFPI 632 (800,70), as quais foram estatisticamente semelhantes apenas para CRP, 

NNRP, AIV e NP (Tabela 3.5). 

É importante ressaltar que na realização de cruzamentos, em busca de maior 

heterose na população segregante, recomenda-se escolher não puramente pais 

divergentes, mas também aqueles com boa performance per se, ou seja, que 

apresentem maior distância genética e ao mesmo tempo que complementem 

alguma característica de um dos genitores (CRUZ, 1990).  

De uma forma geral observou-se que as maiores distâncias estavam 

relacionadas com a subamostra UFPI 728, sendo esta, portanto, uma das mais 

divergentes com relação às demais e podendo ser utilizada em cruzamentos. Além 

disso, esta subamostra revelou características desejáveis, não presente nas demais, 

relacionadas ao tamanho do grão, com médias para a LV de 15,89 mm e para EG 

de 4,44 mm. 

As subamostras UFPI 634 e UFPI 632, com D2=759,77, também 

apresentaram uma das maiores distâncias genéticas, com semelhanças apenas 

para AIV, NP e P100G, e complementando-se por exemplo, em relação ao NLV, que 

tem maior média em UFPI 632 (2,66) e em relação à LG, com média alta em UFPI 

634 (9,17 mm). Assim, estes pares de subamostras também podem ser utilizados 

para a realização de cruzamentos. 
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As subamostras mais similares (UFPI 641 e UFPI 635) mostraram-se 

concordantes quanto a maioria dos caracteres (Tabela 3.5), com pequenas 

diferenças apenas para os caracteres NP, CV, LV e CG (Tabelas 3.5 e 3.6). 

A caracterização de material exótico e a demonstração de divergência 

genética entre as subamostras revelam a importância da coleta e intercâmbio de 

germoplasma, por permitem ampliar a base genética de uma cultura para usos 

posteriores em programas de melhoramento (NASS, 2001) . 

O agrupamento das subamostras de feijão-fava pelo método de Tocher, 

utilizando a distância generalizada de Mahalanobis, possibilitou a formação de seis 

grupos (Tabela 3.8). Essa técnica de aglomeração ao formar grupos minimizando a 

variabilidade entre os genótipos dentro de um mesmo grupo (ABREU et al., 2004) 

permite maior facilidade na avaliação da divergência genética (AMARAL JÚNIOR; 

THIÉBAUT, 1999). 

 
Tabela 3.8 - Agrupamento de nove subamostras de feijão-fava, pelo método de 

Tocher, com base em 14 descritores quantitativos. Teresina, PI, 

2010/2011. 

Grupo Subamostras 

I UFPI 632, UFPI 644 

II UFPI 642, UFPI 635 

III UFPI 640, UFPI 641 

IV UFPI 728 

V UFPI 639 

VI UFPI 634 

 

O agrupamento Tocher (Tabela 3.8), parcialmente concordante com os dados 

de dissimilaridade (Tabela 3.7), manteve as subamostras mais distantes alocadas 

em grupos diferentes, entretanto as mais similares não permaneceram no mesmo 

grupo. 

O grupo I manteve as subamostras UFPI 632 e UFPI 644 unidas, as quais 

compartilharam médias intermediárias e estatisticamente iguais para AIV, P100G, 

LG e EG. As subamostras UFPI 642 e UFPI 635 foram reunidas no segundo grupo, 

compartilhando médias estatisticamente iguais para NDIF, NP, NLV, NGV, P100G e 

LG. Já o grupo III (UFPI 640 e UFPI 641) apresentou em comum P100G, CG e EG. 

As demais subamostras constituíram cada uma um grupo; UFPI 728 ficou no grupo 

IV, sendo observada nela divergência em relação às demais para NDIF, NDM, e EG 
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(maiores médias), e para P100G, CG e LG (menores médias). Já a subamostra 

UFPI 639, ficou isolada no grupo V, apresentado maiores médias para CG e LG e a 

subamostra UFPI 634 se manteve no grupo VI por apresentar maiores médias para 

LV e LG e menor média para EG. 

Em estudos de divergência é comum se utilizar mais de um método de 

agrupamento, observando-se a concordância entre estes (ABREU et al., 2004; 

KARASAWA et al., 2005; SUDRÉ et al., 2005). A divergência genética entre as 

subamostras de feijão-fava estimada agrupamento segundo o método de Tocher 

(Tabela 3.8) mostrou-se discordante do agrupamento UPGMA, este último gerando 

cinco grupos (Figura 3.2) e alocando diferentemente as subamostras. 

Com base no dendrograma (Figura 3.2), com corte a cerca de 28% de 

dissimilaridade, por meio de interpretação subjetiva (CRUZ et al., 2004), formou-se o 

grupo I, com as subamostras UFPI 641, UFPI 635 e UFPI 644, que compartilharam 

médias iguais para o NDM, CRP, NNRP, P100G, LG e EG. O grupo II, com a 

subamostra UFPI 642, diferiu dos demais apresentando as médias mais baixas para 

NDIF, NDM, CV e CG; no grupo III, foram alocadas as subamostras UFPI 640 e 

UFPI 632, diferindo entre si apenas para CRP e NP, e apresentando as médias mais 

altas para AIV, CV, NLV, NGV, P100G, médias intermediárias para CG e EG e 

médias baixas para NDIF, NDM. Já o grupo IV foi composto pelas subamostras UFPI 

634 e UFPI 639, com menores médias para CV e LV e o grupo V pela subamostra 

UFPI 728, com maiores médias para NDIF, NDM e EG.  
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Figura 3.2 – Dendrograma de divergência genética entre nove subamostras de feijão-fava, de acordo com o método de agrupamento de Ligação Média entre 

Grupos (UPGMA), baseado na distância de Mahalanobis como medida de dissimilaridade, com base em 14 características quantitativas. 
Teresina, PI, 2010/2011. 
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No agrupamento das subamostras, com base em oito caracteres qualitativos, 

segundo o método de Tocher, houve a formação de três grupos (Tabela 3.9). No 

grupo I foram alocadas as subamostras com a cor do tegumento branca (UFPI 640, 

UFPI 632, UFPI 641, UFPI 635, UFPI 644 e UFPI 642). As subamostras UFPI 728 e 

UFPI 639 mantiveram-se no grupo II, provavelmente por apresentarem forma e 

padrão do tegumento semelhantes. O grupo III conteve a subamostra UFPI 634, 

com cor de fundo vermelha e cor padrão preta. 

Os descritores qualitativos separação da testa, textura da testa e cor da 

vagem não variaram entre as subamostras, sendo respectivamente ausente, lisa e 

castanha em todas. 

 

Tabela 3.9 - Agrupamento de nove subamostras de feijão-fava com base nos 
descritores qualitativos referentes aos grãos (forma, cor de fundo, cor 
padrão, segunda cor padrão, padrão do tegumento, separação da 
testa e textura da testa) e às vagens (cor), segundo o método de 
Tocher. Teresina, PI, 2010/2011. 

 

Grupo Subamostras Figura do grão 

I UFPI 640 

 
UFPI 632 

 
UFPI 641 

 
UFPI 635 

 
UFPI 644 

 
UFPI 642 

 
II UPPI 728 

 
UPFI 639 

 
III UFPI 634 
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No agrupamento pelo UPGMA, utilizando-se a moda dos dados referentes 

aos descritores qualitativos para obtenção da matriz de dissimilaridade, houve a 

formação de três grupos, com o corte do dendrograma a 48% de dissimilaridade 

(Figura 3.3). Os grupos foram concordantes com os formados no agrupamento pelo 

método de Tocher, sendo que o grupo I manteve as subamostras com cor do 

tegumento branca e forma semelhante; as subamostras do grupo II também se 

assemelham, exceto quanto à cor de fundo e cor padrão do grão; e o grupo III 

manteve isolada a subamostra UFPI 634, por ser divergente das demais com 

relação a todos os descritores qualitativos que variaram. 
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Figura 3.3 – Dendrograma de divergência genética entre nove subamostras de feijão-fava, de acordo com o método de agrupamento de Ligação Média entre 

Grupos (UPGMA), com base em oito descritores qualitativos. Teresina, PI, 2010/2011. 
 

UFPI 635 

UFPI 644 

UFPI 640 
UFPI 632 

UFPI 642 

UFPI 641 

UFPI 728 

UFPI 639 

UFPI 634 

I 

II 

III 



93 

 

 

3.3.4 Contribuição relativa dos caracteres 

O método de Singh (1981), utilizado para estimar a contribuição relativa de 

cada caráter na expressão da variabilidade genética do grupo de subamostras 

avaliadas, indicou quatro caracteres relacionados ao grão e à vagem como os que 

mais contribuíram para a divergência total. Estes foram: LV, CG, CV e EG, cujas 

contribuições respectivas são de 24,86%; 24,67%; 15,87% e 15,26% (Tabela 3.10). 

Juntos eles representaram 80,66% da variabilidade. Portanto, merecem constar em 

estudos posteriores referentes às avaliações do feijão-fava. O P100G foi o caráter 

considerado menos importante para a divergência (0,18%). 

 

Tabela 3.10 - Contribuição relativa dos descritores quantitativos para divergência 

genética entre nove subamostras de feijão-fava, pelo método 

proposto por Singh (1981). Teresina, PI, 2010/2011. 

Variável % da contribuição 

Largura da vagem – LV 24,86 

Comprimento do grão – CG 24,67 

Comprimento da vagem – CV 15,87 

Espessura do grão – EG 15,26 

Número de lóculos por vagem – NLV 6,78 

Número de dias para o início da floração – NDIF 4,40 

Número de grãos por vagem – NGV 3,18 

Comprimento do ramo principal – CRP 1,28 

Número de nós no ramo principal – NNRP 1,04 

Nota de porte – NP 0,88 

Altura da inserção da vagem – AIV 0,65 

Número de dias para a maturação da vagem – NDM 0,54 

Largura do grão – LG 0,39 

Peso de 100 grãos – P100G 0,18 

 
Contrariamente ao que foi observado neste trabalho, em estudos com 

genótipos de feijão comum, Coelho et al. (2007) constataram que o peso de 100 

sementes foi o caráter que mais contribuiu para a discriminação dos genótipos, 

assim como Coelho et al. (2010), em trabalho com cultivares crioulas de feijão, em 

dois anos de cultivo, no qual o mesmo caráter apresentou maior contribuição, 

seguido pelo comprimento da vagem. 

Juntamente com P100G, os caracteres LG (0,39%), NDM (0,54%) e AIV 

(0,65%) foram os que apresentaram as mais baixas contribuições. O peso de 100 

grãos neste trabalho, por exemplo teve as médias variando apenas de 20,07 a 28,07 
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g (Tabela 3.6). Embora com baixa contribuição, estes caracteres precisam ser 

estudados posteriormente, pois são relevantes agronomicamente, além disso, estas 

observações evidenciam a necessidade de aumentar a variabilidade para tais 

caracteres conforme haja interesse. Uma ampla variabilidade quanto ao P100G e 

quanto à LG, por exemplo, pode atender às diferentes preferências dos 

consumidores, por serem relacionados ao tamanho do grão, já o NDM e a AIV, são 

importantes para o melhorista e para o produtor (VARGAS et al., 2003). 

Segundo Pereira (1989), as técnicas multivariadas, como o método de Singh, 

também aplicam-se à indicação dos caracteres que devem ser utilizados em estudos 

da divergência genética e que devem ser primordialmente avaliados com base em 

um estudo prévio da sua contribuição para a variabilidade. Como observado, a 

contribuição efetiva destes caracteres no grupo de subamostras, corrobora com a 

amplitude de médias observadas. 

Com base nas estimativas de autovalores das variáveis canônicas (Tabela 

3.11 e Tabela 3.12), verifica-se que as duas primeiras variáveis explicaram 83,28% 

da variação. As variáveis canônicas representam, em níveis decrescentes, porções 

da variância total, assim, a primeira variável canônica, por reter maior quantidade da 

variação nos dados originais, é considerada a mais importante (CRUZ et al., 2004). 

A primeira variável canônica neste estudo foi responsável por 46,59% da variação 

total, e a segunda, por 36,69%. Teixeira et al. (2004) encontraram valores próximos 

ao deste trabalho, 74,20% da variação explicada pelas duas primeiras variáveis 

canônicas, ao avaliar a divergência em feijão-vagem na estação outono/inverno, e 

de 88,44%, no período do verão; já Moreira et al. (2009), ao avaliarem a divergência 

em feijão-vagem, obtiveram três variáveis canônicas mais importantes explicando 

cerca de 88,70% da variação, com os caracteres produção de grãos, comprimento e 

largura de vagem na primeira variável canônica; diâmetro de vagem e produção de 

sementes na segunda variável e, número de vagens por planta, número de 

sementes por vagem e porcentagem de casca, na terceira variável. 

Segundo Iezzoni e Pritts (1991), os descritores com maiores autovetores são 

considerados de maior importância para o respectivo componente. Neste sentido, no 

primeiro componente (variável canônica 1 - VC1) o caráter que mais contribuiu para 

a variação foi LV (0,661), que esteve seguido por EG (0,776) na segunda variável 

(VC2) (Tabela 3.12). Observa-se que os caracteres que mais contribuíram para a 
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variação foram relacionados à produção (LV e EG). Já os que menos contribuíram 

para a variabilidade, conforme os autovetores associados às variáveis condensadas, 

foram o NDIF, com valor de alta magnitude (0,828) na VC14 (Tabela 3.12) e baixo 

valor associado à VC1 (0,160), seguido pela NP (0,722) na VC13 (Tabela 3.11), 

relacionados ao ciclo e à arquitetura da planta, respectivamente. 

 

Tabela 3.11 - Autovalores (λi) das variáveis canônicas (VCi) e a correspondente 

porcentagem acumulada de variação explicada por elas para cada 

descritor avaliado: número de dias para o início da floração (NDIF), 

número de dias para maturação da vagem (NDM), comprimento do 

ramo principal (CRP), número de nós no ramo principal (NNRP), 

altura de inserção da primeira vagem (AIV), nota de porte (NP). 

VCi  
Autovalores Autovetores associados às variáveis canônicas  

λi % acumulada NDIF NDM CRP NNRP AIV NP P100G 

VC1  87,06 46,59 0,160  0,129  -0,091  0,011  -0,010  0,046  -0,262  

VC2  68,53 83,28 0,023  -0,018  0,058  -0,018  -0,018  -0,059  0,068  

VC3  19,41 93,67 -0,158  -0,095  -0,302  -0,234  -0,105  -0,231  0,203  

VC4  4,99 96,34 -0,020  -0,109  0,640  0,019  0,330  -0,381  0,302  

VC5  3,55 98,24 -0,358  -0,442  -0,013  0,207  0,278  0,275  0,361  

VC6  2,05 99,33 0,166  -0,008  0,051  0,587  0,000  -0,125  0,135  

VC7  0,92 99,83 0,198  -0,051  -0,002  0,139  -0,523  0,116  0,316  

VC8  0,32 100 0,108  0,304  -0,208  0,383  0,554  -0,007  -0,215  

VC9  0 100 0,095  0,141  -0,006  0,114  0,018  -0,160  -0,089  

VC10  0 100 -0,031  -0,025  0,026  0,588  -0,376  0,010  -0,004  

VC11  0 100 -0,084  0,744  -0,057  -0,066  0,030  0,103  0,606  

VC12  0 100 0,185  0,149  0,412  -0,088  -0,203  -0,352  -0,143  

VC13  0 100 0,074  0,113  0,493  -0,062  0,001  0,722  -0,137  

VC14  0 100 0,828  -0,248  -0,155  -0,129  0,196  0,100  0,292  
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Tabela 3.12 - Autovalores (λi) das Variáveis Canônicas (VCi) e a correspondente 

porcentagem de variação explicada por elas para cada descritor 

avaliado: peso de 100 grãos (P100G), comprimento da vagem (CV), 

largura da vagem (LV), número de lóculos por vagem (NLV), número 

de grãos por vagem (NGV), comprimento do grão (CG), largura do 

grão (LG), espessura do grão (EG). Teresina, PI, 2010/ 2011. 

VCi  
Autovalores Autovetores associados às variáveis canônicas  

λi % acumulada CV LV NLV NGV CG LG EG 

VC1  87,06 46,59 -0,295  0,661  -0,469  -0,127  0,166  -0,302  -0,020  

VC2  68,53 83,28 -0,331  -0,044  0,014  0,047  -0,477  -0,209  0,776  

VC3  19,41 93,67 -0,559  -0,067  -0,218  -0,114  -0,275  0,407  -0,309  

VC4  4,99 96,34 -0,209  -0,053  -0,062  -0,048  0,038  -0,338  -0,252  

VC5  3,55 98,24 0,149  0,504  -0,007  0,131  -0,131  0,189  0,057  

VC6  2,05 99,33 -0,207  -0,148  -0,202  -0,061  0,474  0,412  0,297  

VC7  0,92 99,83 -0,150  0,018  0,000  0,670  0,027  -0,218  -0,180  

VC8  0,32 100 -0,048  -0,127  -0,097  0,399  -0,352  0,004  -0,206  

VC9  0 100 -0,330  0,379  0,806  -0,022  0,063  0,118  -0,062  

VC10  0 100 0,119  -0,009  0,016  -0,481  -0,428  -0,175  -0,226  

VC11  0 100 0,123  0,110  -0,027  -0,147  0,008  0,001  0,052  

VC12  0 100 0,327  0,308  -0,163  0,188  -0,296  0,476  0,040  

VC13  0 100 -0,316  -0,101  -0,007  -0,070  -0,101  0,244  -0,104  

VC14  0 100 0,113  0,027  0,040  -0,210  -0,130  0,036  -0,044  

 

Segundo Cruz et al. (2004), caracteres dispensáveis em estudos de 

divergência são aqueles que relativamente não variam entre as cultivares estudadas 

e, ou, são redundantes por estarem correlacionados com outros caracteres. Neste 

estudo, os resultados mostrados pela análise de variáveis canônicas foram 

coerentes com as médias observadas, pois os caracteres com menor contribuição 

(NDIF e NP) tiveram pouca variabilidade entre as subamostras de hábito de 

crescimento determinado avaliadas (Tabela 3.5 e 3.6). Estes resultados também 

foram relativamente concordantes com as estimativas de Singh (Tabela 3.10). 
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Conforme o gráfico de dispersão em relação à primeira e segunda variáveis 

canônicas, em espaço bidimensional (Figura 3.4), verifica-se que as nove 

subamostras foram reunidas em cinco grupos. As subamostras UFPI 728 e UFPI 

642, situadas na parte superior à direita, apresentaram-se com os valores mais 

extremos quanto às variáveis canônicas 1 e 2, o que pode ser explicado pelas suas 

maiores médias para LV (VC1) e para EG (VC2),  de modo que estas formaram 

grupos individuais. Já as subamostras UFPI 634 e UFPI 639, localizadas na parte 

direita e inferior, apresentaram médias elevadas para o caráter com maior 

contribuição sobre a VC1 (LV) e médias reduzidas quanto à EG (caráter que mais 

contribuiu na VC2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4 -Gráfico de dispersão de nove subamostras de feijão-fava, em relação à primeira e 
segunda variáveis canônicas (VC1 e VC2), para 14 caracteres quantitativos. Teresina, PI, 2010/2011. 

 

Com médias intermediárias e altas para LV (VC1) e médias baixas para EG 

(VC2), estão as subamostras UFPI 632 e UFPI 640, localizadas na posição mediana 

à esquerda do gráfico de dispersão. As demais subamostras (UFPI 635, UFPI 641 e 

UFPI 644), situadas aproximadamente na região central, apresentam médias 

intermediárias para EG (VC2), e para LV (VC1) médias crescentes, da esquerda para 

a direita, conforme a sua disposição no gráfico. 
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Os agrupamentos obtidos por meio do gráfico de dispersão, quanto às duas 

variáveis canônicas, foram parcialmente concordantes com aqueles obtidos pelos 

agrupamentos pelo método de Tocher e pelo UPGMA. Assim, estes dados também 

podem ser usados em programas de melhoramento que envolvam cruzamentos, por 

identificarem genitores altamente divergentes de forma adequada. 

 

3.3.5 Correlações entre os caracteres quantitativos 

A maioria das estimativas de correlação fenotípica que foram significativas 

apresentou alta magnitude, positiva ou negativa (Tabela 3.13). O NDIF apresentou 

correlação fenotípica e genotípica significativa e positiva com o NDM. Esses 

caracteres relacionados ao ciclo estão correlacionados provavelmente em função de 

efeito pleiotrópico, ou seja, um único gene tem efeito sobre as duas características, 

(RAMALHO et al., 1993). Quando isto acontece pode-se avaliar apenas um dos dois 

descritores, reduzindo o número de avaliações ou caracteres tomados, 

especialmente se a seleção em um deles apresenta dificuldades, em razão da baixa 

herdabilidade e, ou, tenha problemas de medição e identificação; além disso, é 

importante saber que com o melhoramento de um caráter não há alterações no outro 

a ele relacionado (CRUZ et al., 2004; VENCOVSKY; BARRIGA,1992). Entretanto 

como neste caso trata-se de uma avaliação preliminar, é importante obter o máximo 

de informações destas subamostras, ainda que de caracteres correlacionados, a fim 

de subsidiar avaliações posteriores e informar de forma mais completa a natureza do 

material.  

Para os demais pares de variáveis que apresentaram correlação significativa, 

estas foram de natureza fenotípica e, ou ambiental, indicando que as causas 

responsáveis pela variação simultânea nestes descritores foram ambientais e não 

genéticas, portanto não hereditárias. Entre CRP e NNRP houve correlação 

fenotípica e ambiental positiva e significativa, indicando que estes caracteres de 

arquitetura estão relacionados e podem ser influenciados pelas mesmas condições 

ambientais. Souza (2005) também encontrou correlações significativas entre altura 

da planta e número de nós no ramo principal em feijão-caupi.  

Entre CV e NLV, CV e NGV, CG e LG também foram encontradas correlações 

fenotípicas e ambientais positivas e significativas. Logo, melhorias ambientais 

promoveriam ao mesmo tempo vagens mais compridas e maior número de lóculos e 
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de grãos; assim como alterações ambientais no sentido de aumentar o CG 

aumentariam também a LG, resultando em grãos de tamanhos maiores, quanto ao 

comprimento e à largura. 

Correlações fenotípicas e ambientais significativas e negativas foram 

observadas entre NDM e NGV, indicando que as variações ambientais que levam à 

redução de NDM, neste caso, o controle do ambiente no sentido da precocidade, 

levam em contrapartida a um aumento do NGV. 

NDIF e NDM, ambos apresentaram correlações fenotípica e negativa com 

P100G, já o valor de correlação genotípica, embora não significativo, apresentou alta 

magnitude, NDIF e NGV, LG e EG, também apresentaram este tipo de correlação 

sugerindo que a precocidade, pode estar associada a aumento no peso de grãos e 

no número de grãos por vagem, e a largura e espessura do grão também podem 

estar correlacionadas, de modo negativo. 

Correlação fenotípica, significativa e positiva ocorreu entre os seguintes pares 

de caracteres: NDIF e LV, NNRP e AIV, LV e NDM, CV e CG, NLV e NGV, NLV e 

P100G, NGV e P100G, já as suas correlações genotípicas mostraram valor de alta 

magnitude, mas não foram significativas, assim estas correlações podem ser 

atribuídas a efeito ambiental. 

Correlação ambiental significativa e positiva foi observada entre os seguintes 

pares de caracteres: NP e CG, CV e LV, CV e P100G, LV e NLV, LV e P100G, o que 

indica que alterações ambientais afetam estes pares de caracteres da mesma forma, 

ou no mesmo sentido. Já entre os pares de caracteres: NNRP e LG, AIV e P100G, 

LV e EG, NLV e CG, NLV e CG, NP e CV, ocorreu correlação ambiental significativa 

e negativa, sugerindo que alterações ambientais afetam estes pares de caracteres 

de forma contrária. 

Foi observada correlação fenotípica negativa e ambiental positiva entre CG e 

EG, sugerindo que se o ambiente contribuir para aumento do CG pode haver 

redução da EG, assim, grãos maiores em comprimento tendem a ser menos 

espessos. 

Foram observadas também correlações interessantes para o melhoramento, e 

de valor alto, embora não significativas, as quais em estudos posteriores podem ser 

revistas e aprofundadas as conclusões. Levando-se em conta a característica 

comum entre as subamostras em estudo, o hábito de crescimento determinado, o 
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qual acompanha a tendência de as vagens estarem próximas ao solo, pode-se citar 

a correlação genotípica entre NDIF e AIV. Esta foi de valor negativo e de relativa alta 

magnitude, tanto fenotípica quanto genotipicamente, sugerindo que com maior 

precocidade das subamostras há uma maior altura de inserção da primeira vagem, 

permitindo combinar, portanto, dois caracteres importantes agronomicamente, e 

facilitando a posterior seleção. Correlacionados genotipicamente com a AIV também 

estão o CRP e o NNRP, assim plantas de altura maior, tendem a apresentar maior 

altura de inserção da primeira vagem. Ainda considerando a AIV, observa-se o CV, 

importante caráter relacionado à produção de grãos, com estimativa de correlação 

genotípica mediana e positiva, assim quanto a este caráter relativo à arquitetura da 

planta, observa-se uma tendência de um maior comprimento da vagem, quanto 

maior a altura de inserção da vagem. 

Quanto ao caráter NP, relacionado à arquitetura da planta, os valores de 

correlação genotípica positivos medianos e altos para com NDIF e LV, 

respectivamente, sugerem que uma arquitetura da planta mais compacta, com 

menores notas de porte, podem estar associadas a uma maior precocidade e a uma 

menor largura da vagem. 

Entre P100G e CG foi observado um valor positivo de alta magnitude para a 

estimativa de correlação genotípica, assim a seleção de grãos maiores quanto ao 

comprimento pode levar a um aumento no peso de 100 grãos. 

Segundo Santos e Vencovsky (1986), para um mesmo par de caracteres, 

podem ser encontradas estimativas de valor positivo, negativo ou nulo. Isso pode ser 

explicado pelo fato dessas correlações terem sido estimadas em diferentes 

genótipos e ambientes, com a utilização de metodologias diferenciadas. Diante 

disso, havendo possibilidade, novas correlações devem ser estimadas para auxiliar 

na condução de um programa de melhoramento. 
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Tabela 3.13 - Coeficientes de correlação fenotípica (rF), genotípica (rG) e ambiental (rA) entre os descritores quantitativos: número 
de dias para o início da floração (NDIF), comprimento do ramo principal (CRP), número de nós no ramo principal 
(NNRP), altura de inserção da primeira vagem (AIV), número de dias para maturação da vagem (NDM), nota de porte 
(NP), comprimento da vagem (CV), largura da vagem (LV), número de lóculos por vagem (NLV), número de grãos 
por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G), comprimento do grão (CG), largura do grão (LG) e espessura do grão 
(EG), avaliados em nove subamostras de feijão-fava. Teresina, PI, 2010/2011. 

 

Descritores 

r Descritores 

CRP NNRP AIV NDM NP CV LV NLV NGV P100G CG LG EG 

NDIF rF -0,213 0,214 -0,670 0,963** 0,496 -0,382 0,681* -0,595 -0,716* -0,766* -0,235 -0,416 0,291 

 

rG -0,216 0,230 -0,769 1,016** 0,524 -0,404 0,719 -0,630 -0,759 -0,904 -0,241 -0,429 0,317 

 

rA -0,172 0,132 0,058 0,288 0,227 -0,123 -0,138 0,504 -0,069 0,230 -0,136 -0,198 -0,155 

CRP rF  0,693* 0,607 -0,191 -0,315 0,567 0,287 0,653 0,573 0,349 -0,004 -0,425 0,382 

 

rG  0,718 0,685 -0,203 -0,340 0,581 -0,303 0,680 0,600 0,393 0,001 -0,436 0,402 

 

rA  0,349* -0,032 0,003 -0,030 0,217 0,213 0,016 0,055 0,002 -0,163 -0,164 -0,061 

NNRP rF   0,681* 0,208 0,209 0,559 0,192 0,455 0,340 0,137 0,229 -0,276 0,332 

 

rG   0,757 0,218 0,244 -0,575 0,195 0,475 0,369 0,164 0,241 -0,277 0,361 

 

rA   0,138 0,070 -0,133 0,293 0,191* 0,103 -0,092 -0,057 -0,011 -0,298* -0,160 

AIV rF    0,037 -0,031 0,455 0,289 0,340 0,208 0,180 0,212 -0,084 -0,059 

 

rG    0,015 -0,012 0,492 0,324 0,371 0,223 0,298 0,243 -0,078 -0,058 

 

rA    0,221 -0,155 0,152 -0,098 0,070 0,096 -0,416* -0,155 -0,210 -0,883 

NDM rF     0,501 -0,250 0,688* -0,510 -0,698* -0,749* -0,112 -0,335 0,167 

 

rG     0,552 -0,257 0,726 -0,531 -0,720 -0,816 -0,105 -0,340 0,179 

 

rA     -0,257 -0,121 -0,219 -0,095 -0,343* -0,283 -0,310 -0,270 -0,058 

NP rF      0,172 0,66 -0,013 -0,115 -0,227 0,284 0,087 -0,077 

 

rG      0,189 0,712 -0,002 -0,139 -0,261 0,292 0,083 -0,078 

 

rA      -0,165* -0,200 -0,212 0,182 -0,013 0,236* 0,175 -0,086 
Continua... 
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Tabela 3.13 - Coeficientes de correlação fenotípica (rF), genotípica (rG) e ambiental (rA) entre os descritores quantitativos: número 
de dias para o início da floração (NDIF), comprimento do ramo principal (CRP), número de nós no ramo principal 
(NNRP), altura de inserção da primeira vagem (AIV), número de dias para maturação da vagem (NDM), nota de porte 
(NP), comprimento da vagem (CV), largura da vagem (LV), número de lóculos por vagem (NLV), número de grãos 
por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G), comprimento do grão (CG), largura do grão (LG) e espessura do grão 
(EG), avaliados em nove subamostras de feijão-fava. Teresina, PI, 2010/2011. (Continuação). 

Descritores r 
Descritores 

CRP NNRP AIV NDM NP CV LV NLV NGV P100G CG LG EG 

CV rF       -0,171 0,914** 0,753* 0,658 0,726* 0,306 -0,225 

 

rG       -0,180 0,927 0,772 0,706 0,736 0,316 -0,227 

 

rA       0,473** 0,321* 0,175 0,399** 0,115 -0,219 -0,150 

LV rF        -0,475 -0,588 -0,34 0,170 0,083 -0,266 

 

rG        -0,495 -0,608 -0,400 0,173 0,080 -0,264 

 

rA        0,447** 0,003 0,423** -0,202 0,199 -0,335* 

NLV rF         0,928 0,682 0,464 0,125 0,001 

 

rG         0,967 0,747 0,479 0,123 0,008 

 

rA         -0,098 0,135 -0,176* 0,172 -0,262 

NGV rF          0,733* 0,331 0,120 0,018 

 

rG          0,831 0,333 0,119 0,022 

 

rA          -0,067 0,296 0,146 -0,074 

P100G rF           0,657 0,612 -0,483 

 

rG           0,704 0,661 -0,535 

 

rA           0,358 0,254 -0,034 

CG rF            0,816** -0,734* 

 

rG            0,822 -0,767 

 

rA            0,577** 0,489** 
LG rF             -0,898** 

 

rG             -0,929 

 

rA             0,091 
*significativo a 5% de probabilidade de erro pelo teste t; **significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste t. 
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3.4 Conclusões 

 

A caracterização foi eficiente para a descrição preliminar das subamostras e 

constatação de variabilidade genética, permitindo a identificação de potenciais 

genótipos a serem incorporados em programas de pré-melhoramento. 

Os pares de subamostras UFPI 728 e UFPI 640, UFPI 728 e UFPI 632, UFPI 

728 e UFPI 639 podem ser utilizados em cruzamentos, em função de serem 

complementares para caracteres relacionados à produtividade e de apresentarem 

divergência genética. 

Os caracteres largura da vagem, comprimento do grão, comprimento da 

vagem e espessura do grão são os mais indicados para análise de divergência 

genética dentre estas subamostras de feijão-fava. 

As estimativas de correlações indicam possibilidade de combinar dois 

caracteres importantes agronomicamente, precocidade e maior altura de inserção da 

primeira vagem. 
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4 REAÇÃO DE SUBAMOSTRAS DE FEIJÃO-FAVA DE CRESCIMENTO 

DETERMINADO A Colletotrichum truncatum 

 

RESUMO 

 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) tem se mostrado uma importante fonte 
alternativa de alimentação e renda para as populações mais carentes na região 
Nordeste do Brasil. Entretanto, vários fatores têm contribuído para o baixo 
rendimento da cultura, como a ocorrência de doenças e dentre essas, a antracnose. 
Assim, o presente trabalho objetivou avaliar a reação de doze subamostras de 
feijão-fava de hábito de crescimento determinado a Colletotrichum truncatum, em 
condições de folha destacada, inoculada com o fungo e a campo, sem inoculação. A 
severidade da doença foi estimada através de escala de notas e as subamostras 
foram agrupadas em cinco classes de acordo com a resistência. As subamostras 
apresentaram resistência à antracnose, variável de acordo com as condições de 
cultivo, sendo que em folhas destacadas foram mais suscetíveis ao fungo do que a 
campo. Observou-se no campo, para a maioria das subamostras, aumento no nível 
de resistência quando comparadas com as respostas apresentadas em folha 
destacada. As subamostras UFPI 641 e UFPI 644 comportaram-se como 
moderadamente resistentes em folha destacada, aos sete dias após a inoculação, e 
a campo, enquanto, a subamostra UFPI 645 aumentou a resistência no campo, 
passando de moderadamente resistente para altamente resistente. Estes genótipos 
são, portanto, promissores a serem utilizados em programas de melhoramento 
genético do feijão-fava. 
 
Palavras-chave: Phaseolus lunatus; Folha destacada; Antracnose; Fitopatógeno. 
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REACTION OF GENOTYPES OF LIMA BEAN WITH DETERMINATE GROWTH 
HABIT TO Colletotrichum truncatum 

 
 

ABSTRACT 
 
Lima bean (Phaseolus lunatus L.) have become an important source of food and 
income to low-income communities in Northeastern Brazil. However, several factors 
contribute to low crop yields, such as the anthracnose disease. The present study 
aimed to assess the reaction of twelve determinate lima bean subsamples to 
Colletotrichum truncatum inoculated on detached leaves and in the field without 
inoculation. The severity of the disease was ranked and subsamples were grouped 
into five resistance levels. The resistance of the subsamples to antracnose was 
variable depending on growth conditions. Detached leaves were more susceptible to 
the fungus than those in the field. In the latter, resistance was higher for most 
subsamples when compared to that of detached leaves. The subsamples UFPI 641 
and UFPI 644 behaved as moderately resistant for detached leaves at seven days 
after inoculation and in the field, while the resistance of the subsample UFPI 645 
increased from moderately resistant to highly resistant in the field. These materials 
are promising for genetic improvement programs of lima bean. 

Keywords: Phaseolus lunatus; Detached leaf, Anthracnose, Phytopathogen 
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4.1 Introdução 
 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) tem se mostrado uma importante fonte 

alternativa de alimentação e de renda para as populações mais carentes, 

especialmente na região Nordeste do Brasil (VIEIRA, 1992a). Entretanto, o fato da 

cultura ser tradicionalmente cultivada por pequenos agricultores nessa região, os 

quais pouco utilizam tecnologias que visem o aumento da produtividade como, por 

exemplo, cultivares melhoradas, tem dificultado a sua expansão e o incremento da 

produtividade (AZEVEDO et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2004). 

No Nordeste, o feijão-fava cultivado é predominantemente de variedades de 

crescimento indeterminado. Esta característica nem sempre está associada a 

maiores rendimentos, além de requerer maiores gastos com mão-de-obra para 

condução da cultura. Para minimizar os gastos com tutoramento, por exemplo, é 

comum o plantio do feijão-fava em consórcio com culturas que oferecem suporte 

como, o milho. Essa prática, além de dificultar a colheita mecanizada ocupa a área 

por mais tempo (AZEVEDO et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2004, PEIXOTO et al., 

2001). 

Outro fator que contribui para o baixo rendimento da cultura é a ocorrência de 

doenças e pragas (VIEIRA, 1992b). A escassez de registro de doenças na cultura do 

feijão-fava contribui para o desconhecimento da real situação em relação à 

prevalência de doenças em uma determinada região e do impacto que causam no 

rendimento da cultura (CARVALHO, 2009). 

A antracnose causada pelo fungo Colletotrichum truncatum (Schweinitz) 

Andrus e W. D. Moore destaca-se entre as doenças fúngicas que tem prejudicado 

grandemente a cultura, reduzindo a produção e a qualidade de vagens e grãos. Em 

conseqüência, os pequenos agricultores são prejudicados durante a comercialização 

ao ofertarem um produto de baixa qualidade (COSTA, 1986; MAIA, 2007; PAULA 

JÚNIOR et al., 1995; VIEIRA, 1992b). 

Os principais sintomas da antracnose no feijão-fava são lesões em forma de 

cratera nas vagens, com coloração marrom-escura e bordas vermelho-arroxeadas, 

sobre as quais se formam os acérvulos do patógeno, com aspecto de uma massa 

esbranquiçada, de onde saem numerosas setas. Lesões em forma de manchas 

avermelhadas podem ser observadas também inicialmente nas nervuras da parte 

inferior das folhas, resultando em folhas encarquilhadas e plantas subdesenvolvidas, 
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bem como sobre hastes, pecíolos jovens e hipocótilo (COSTA, 1986; PAPP, 1980). 

Em alguns casos observam-se folhas acentuadamente cloróticas, abscisão de flores 

e de vagens imaturas. Se as lesões se desenvolverem no caule, estas podem 

eventualmente predispor a planta à queda ou quebra pelo vento (PAPP, 1980; 

ZAUMEYER; THOMAS, 1957 citados por PAULA JÚNIOR et al., 1995). 

Segundo Papp (1980) o fungo sobrevive em sementes e em restos da cultura 

durante aproximadamente dois anos. Dessa forma, para o controle da doença várias 

medidas devem ser adotadas como a utilização de sementes sadias, eliminação de 

restos de cultura e rotação de cultura com hospedeiros não suscetíveis. 

 Práticas de manejo para o controle da antracnose realizadas em outras 

culturas também podem ser utilizadas para o feijão-fava. Entre essas, podem ser 

adotadas a realização de plantios distantes de plantações doentes, o uso de 

cultivares precoces e o controle de épocas e de densidade de plantio (ALMEIDA et 

al., 1997; NECHET; HALFED-VIEIRA, 2008; SARTORATO et al., 1994; SINCLAIR; 

BACKMAN, 1989; SPONHOLZ et al., 2006). 

O emprego de métodos alternativos como o controle biológico para a restrição 

do ataque do fungo Colletotrichum para outras culturas tem sido objeto de pesquisas 

(ARAÚJO et al., 2007; SOUZA et al., 2007; SOUZA FILHO et al., 2007), mas não 

para o feijão-fava. Seu estabelecimento, no entanto, mostra-se demorado, pois 

requer planejamento e gerenciamento intensivos, demandando tempo, controle, 

paciência, educação e treinamento; seu uso bem sucedido exigiria um grande 

entendimento da biologia da espécie causadora da doença ou praga e de seus 

inimigos naturais (BRUMATTI; SOUZA, 2010). Quanto ao controle químico não há 

produtos indicados para o feijão-fava. Dessa forma, a resistência genética 

representa uma das ferramentas promissoras e que vem sendo indicada para o 

controle de doenças em diversos patossistemas (CASELA et al., 2001; COSTA et 

al., 2009; MARTINS et al., 2008; SPONHOLZ et al., 2006), por ser mais eficiente e 

econômica (KLINGELFUSS; YORINORI, 2001). 

Segundo Bespalhok et al. (2000), o controle de doenças através do uso de 

variedades resistentes é o mais barato e de fácil utilização, além de resultar em 

menor agressão ao meio ambiente (comparado com o uso de agrotóxicos), ao 

agricultor (que fica menos exposto aos agrotóxicos) e ao consumidor que pode 

consumir produtos sem agrotóxico. 
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A busca pela resistência genética, entretanto, é um processo complexo 

devido à grande variabilidade fisiológica dos fungos patogênicos, inclusive os do 

gênero Colletotrichum (MEDEIROS et al., 2008; RAVA et al., 1994; SPONHOLZ et 

al., 2006). Além da necessidade de se continuar a procura por materiais resistentes 

é importante o conhecimento dos genes que respondem pela devida reação, para a 

partir daí se proceder a incorporação dos alelos nas cultivares desejadas, conforme 

a herança dos mesmos (BRAMMER, 2000; SARTORATO, 1988). 

A avaliação da reação de variedades a doenças representa o primeiro passo, 

ao se iniciar a busca por resistência genética. Esta caracterização fitopatológica 

pode ser realizada em campo, casa-de-vegetação ou in vitro, com a utilização das 

plantas ou partes destas, inoculando-se o patógeno ou não (AMORIM; SALGADO, 

1995; SPONHOLZ et al., 2006).  

A superação de problemas de resistência a determinados estresses bióticos, 

como patógenos, especialmente os fungos de folha, que podem causar perdas 

completas da produção, está entre os atributos almejados no desenvolvimento de 

cultivares. Além deste aspecto, há entre os empresários rurais e agricultores 

familiares elevada demanda por cultivares mais produtivas e com arquitetura de 

planta que facilite os tratos culturais (BALARDIN, 2002; QUEIROZ; LOPES, 2007; 

RAVA et al., 1994; SHIMADA et al., 2000; SILVA et al., 2009). Deste modo, o 

presente trabalho objetivou avaliar a reação de doze subamostras de feijão-fava de 

hábito de crescimento determinado a Colletotrichum truncatum, em condições de 

folha destacada, inoculadas com o fungo e a campo, sem inoculação. 

 

4.2 Material e Métodos 

 
A reação de subamostras de feijão-fava à antracnose foi avaliada em 

condições de laboratório, empregando-se folhas destacadas e em plantas, a campo. 

Para o primeiro ensaio, as folhas foram destacadas de plantas cultivadas em casa-

de-vegetação, no período de 19 de setembro a 30 de novembro de 2010. O 

experimento em campo foi realizado no período 20 de setembro de 2010 a 09 de 

janeiro de 2011, no Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI), em Teresina-Piauí, com localização a 05º02’45”S e 42º46’57”W. As 

temperaturas, precipitações e umidades relativas referentes ao período de condução 

do experimento em campo constam na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Temperatura (T), umidade relativa (UR) e precipitação (P) verificada 
durante a avaliação dos genótipos de feijão-fava em condições de 
campo. Teresina, PI, 2010/2011. 

Fonte: Embrapa Meio-Norte, 2011. 

Data T (
o
C) UR (%) P (mm) Data T (

o
C) UR (%) P (mm) 

20/09/2010 29,92 41,71 0 15/11/2010 26,48 77,10 26,9 
21 28,79 45,09 0 16 28,26 74,40 5 
22 29,71 50,26 0 17 29,13 69,60 1,9 
23 29,92 51,78 0 18 28,32 73,00 0 
24 30,00 50,56 0 19 28,71 72,50 0,2 
25 29,46 50,52 0 20 27,86 77,60 0,3 
26 29,65 51,16 0 21 28,90 64,99 0 
27 30,65 51,00 0 22 28,48 67,00 0 
28 30,92 51,38 0 23 28,85 66,98 0 
29 30,52 57,30 0 24 28,23 68,58 5,1 
30 30,21 57,45 0 25 29,23 65,97 0 
31 29,87 57,15 0 26 29,84 61,10 0,1 

01/10/2010 29,89 55,24 0 27 30,24 60,47 0 
2 30,50 52,54 0 28 28,71 68,51 10,3 
3 30,62 55,96 0 29 28,25 77,30 0 
4 30,12 57,12 0 30 29,44 66,61 0 
5 30,02 53,32 0 01/12/2010 29,46 59,57 0 
6 30,41 55,02 0 2 29,82 55,59 0 
7 30,19 54,43 0 3 29,82 59,60 0 
8 30,63 50,82 0 4 30,90 59,41 0 
9 30,34 57,68 0 5 29,93 60,71 0 

10 30,02 56,13 0 6 29,69 64,50 2,1 
11 30,53 55,19 0 7 29,60 69,15 0,1 
12 30,50 54,98 0 8 29,01 67,52 9 
13 30,63 50,46 0 9 26,59 84,70 3,8 
14 30,05 50,59 0 10 28,25 71,40 1,7 
15 30,02 52,56 0 11 28,24 73,80 0 
16 30,33 53,24 0 12 26,96 81,40 14,5 
17 30,33 56,42 0 13 25,78 85,60 0 
18 30,52 56,64 0 14 26,59 83,30 19,8 
19 30,87 56,23 0 15 26,19 83,80 0,7 
20 30,00 61,70 0 16 26,08 83,80 16,9 
21 26,73 78,90 3,3 17 25,11 89,30 4,2 
22 25,19 86,90 11,3 18 25,05 86,20 7,1 
23 28,90 68,12 0 19 26,14 81,90 4,3 
24 28,70 70,90 0,6 20 27,51 76,20 0 
25 28,89 65,50 0 21 28,39 70,50 0 
26 29,50 62,65 0 22 27,71 77,80 7,5 
27 28,99 69,00 0,1 23 26,73 80,40 0 
28 28,00 75,60 9 24 27,11 77,80 2,6 
29 29,21 68,45 0 25 26,35 84,80 18,1 
30 30,07 58,15 0 26 27,43 82,10 4,5 

01/11/2010 30,29 54,79 0 27 27,94 76,20 0 
2 30,22 55,24 0 28 27,98 75,20 0 
3 30,25 59,76 0 29 27,62 78,40 0 
4 30,25 59,06 0 30 27,69 78,50 0,2 
5 29,58 59,60 0 31 27,30 78,80 0 
6 30,25 57,62 0 01/01/2011 27,17 77,00 0 
7 30,86 52,78 0 2 27,57 74,30 0 
8 30,86 55,93 0 3 25,88 84,80 7,2 
9 29,80 51,57 0 4 26,93 84,00 8 

10 29,66 55,15 0 5 27,79 77,90 3,9 
11 29,66 55,15 0 5 27,79 77,90 3,9 

12 30,96 54,69 0 7 27,44 77,10 0 
13 30,82 56,08 0 8 25,48 84,90 1,6 
14 28,66 61,99 0 09/01/2011 25,51 89,10 22,7 

T média = 28,85°C;                        UR média = 65,90%;             Precipitação total = 234,70 mm 
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Foram avaliadas doze subamostras de feijão-fava de hábito de crescimento 

determinado, sendo uma coletada no estado da Paraíba e onze introduzidas do 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, Colômbia), as quais foram 

incorporadas no Banco Ativo de Germoplasma de Feijão-fava da UFPI (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2 – Relação das subamostras de feijão-fava avaliadas. Teresina, PI, 
2010/2011. 

1
CIAT=Centro Internacional de Agricultura Tropical 

 

Experimento 1. Reação de feijão-fava a C. truncatum em folha destacada 

Para a avaliação da severidade da doença em folha destacada, as 

subamostras foram cultivadas em casa-de-vegetação, colocando-se três sementes 

em cada vaso de plástico, contendo 4 kg de terra vegetal adubada, conforme análise 

de solo, deixando-se uma planta por vaso após desbaste. Foram utilizados quatro 

vasos por subamostra. 

De cada subamostra oito folhas trifolioladas, completamente expandidas e 

com aproximadamente a mesma idade foram previamente selecionadas e 

destacadas no dia anterior à inoculação. Em seguida, as folhas foram 

acondicionadas em placa de Petri (150 x 20 mm) esterilizadas contendo três 

lâminas, uma fina camada de algodão e um disco de papel de filtro umedecido com 

20 mL de água esterilizada, segundo metodologia descrita por Mendes e Bergamin 

Filho (1986) (Figura 4.1A). 

 

 

 

Subamostra Procedência País de Origem Cor do tegumento 

UFPI 728 Paraíba Brasil Creme rajado de castanho escuro 
UFPI 634 CIAT1 Filipinas Vermelho rajado de preto 
UFPI 639 CIAT Estados Unidos Castanho claro rajado de roxo 
UFPI 640 CIAT Trinidad e Tobago Branco 
UFPI 642 CIAT Gana Branco 
UFPI 645 CIAT Estados Unidos Branco 
UFPI 638 CIAT Estados Unidos Branco 
UFPI 641 CIAT Estados Unidos Branco 
UFPI 632 CIAT Estados Unidos Branco 
UFPI 635 CIAT Índia Branco 
UFPI 644 CIAT Estados Unidos Branco 
UFPI 643 CIAT Estados Unidos Branco 
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Figura 4.1 Folha de feijão-fava destacada antes da inoculação (A), após inoculação (B) e no 
interior da incubadora (C). Teresina, PI, 2010/ 2011. 

 

Para a inoculação, empregou-se o isolado CT4 de C. truncatum, obtido junto 

ao Setor de Fitossanidade do Departamento de Fitotecnia/CCA/UFPI. O inóculo foi 

preparado adicionando-se 20 mL de água destilada esterilizada à placa do fungo 

cultivado em meio de cultura FDA (feijão, dextrose, ágar) a 28±1oC e fotoperíodo de 

12 horas, durante 15 dias, removendo-se os conídios com uma alça de platina em 

formato “o”. Em seguida, a suspensão foi filtrada em filtro de café e a concentração 

ajustada em 105 esporos/mL com o auxílio da câmara de Neubauer. A inoculação foi 

feita 70 dias após a semeadura, pulverizando-se a face superior e inferior da folha 

com aproximadamente 1,5 mL da suspensão de conídios (quatro folhas/subamostra) 

ou água esterilizada para as testemunhas (quatro folhas/subamostra). Após a 

inoculação, as placas foram fechadas com filme plástico transparente para manter 

uma umidade elevada (Figura 4.1B). Após 48 horas, em incubadora com 

temperatura ajustada para 28±1oC e fotoperíodo de 12 horas, o filme plástico foi 

retirado e as folhas mantidas nessas condições até a avaliação (Figura 4.1C). 

A severidade foi avaliada visualmente por dois avaliadores aos 5 e 7 dias 

após a inoculação (DAI), utilizando uma escala de notas variando de 0 a 5, 

segundo Carvalho (2009), sendo: nota 0 = ausência de sintomas; nota 1 = traços a 

10% da área foliar infectada; nota 2 = de 11 a 25% da área foliar infectada; nota 3 = 

de 26 a 50% da área foliar infectada, sem queda de folíolo; nota 4 = de 51 a 75% 

da área foliar infectada, sem ou com queda de um dos folíolos; nota 5 = de 76 a 

100% da área foliar infectada, sem ou com queda de dois ou três folíolos. Após a 

avaliação da severidade, obteve-se a média das notas atribuídas pelos avaliadores 

para as repetições de cada subamostra.  

A B C 
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Com base nas médias das notas, as subamostras foram então classificadas 

em cinco classes de acordo com a reação a C. truncatum, segundo critérios 

estabelecidos para a cultura do feijão-caupi por Belmino (2004):  

Imune (IM) = 0 

Altamente resistente (AR) = 0,1-1,4 

Moderadamente resistente (MR) = 1,5-2,4;  

Moderadamente suscetível (MS) = 2,5-3,0;  

Altamente suscetível (AS) = acima de 3,0. 

Realizou-se a análise de variância dos dados, após a transformação destes 

em , empregando-se o delineamento inteiramente casualizado, com 

quatro repetições, sendo cada repetição constituída por uma folha trifoliolada. Na 

comparação entre as médias das subamostras foi utilizado o teste de Duncan 

(P<0,05) e na comparação entre as médias das testemunhas com as médias dos 

seus respectivos tratamentos inoculados, o teste de Dunnet (P<0,05). Estas análises 

foram realizadas com o auxílio do aplicativo Genes (CRUZ, 2006). 

 

Experimento 2. Reação de feijão-fava a C. truncatum em condições de campo 

As subamostras de feijão-fava foram cultivadas na área experimental do 

Departamento de Fitotecnia/CCA/UFPI, em Teresina, PI, com histórico de cultivo de 

feijão-fava e de ocorrência natural do fungo C. truncatum. 

O experimento foi conduzido no delineamento em blocos casualizados, com 

quatro repetições. A parcela foi constituída de três fileiras, cada uma com sete 

covas, sendo a fileira útil representada por cinco plantas da fileira central (Figura 

4.2). 

Foram realizados os tratos culturais recomendados para a cultura (GOMES; 

LOPES, 2006). A adubação foi realizada em covas de 5,0 cm de profundidade, com 

aplicação de 8g de sulfato de amônio ((NH4)2SO4), 40g de superfosfato simples 

(P2O5) e 5g de cloreto de potássio (K2O), além de um litro de esterco por cova. A 

semeadura foi realizada utilizando-se três sementes por cova mantendo-se uma 

planta por cova após o desbaste. A irrigação foi feita por aspersão e para o controle 

das plantas invasoras realizou-se capina manual ao longo do ciclo da cultura.  
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Figura 4.2 Plantas de feijão-fava no campo experimental do 

Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências 
Agrárias/UFPI. Teresina, PI, 2010/ 2011. 

 

Aos 70 dias após o plantio, cinco plantas da fileira útil de cada parcela foram 

avaliadas visualmente, por dois avaliadores. Utilizou-se escala de notas 

semelhantes à das avaliações de folha destacada, com adaptação para avaliação da 

planta inteira, da seguinte forma: 

Nota 0 – Ausência de sintomas de antracnose na planta 

Nota 1 – De 1 a 10% da planta com sintomas 

Nota 2 – De 11 a 25% da planta com sintomas  

Nota 3 – De 26 a 50% da planta com sintomas  

Nota 4 – De 51 a 75% da planta com sintomas  

Nota 5 – De 76 a 100% da planta com sintomas 

Obteve-se então a média das notas dadas pelos avaliadores para cada 

planta, a partir daí seguindo-se à média de todas as plantas da fileira útil. Este dado 

foi utilizado para representar a média da repetição. 

Com base na média das quatro repetições as subamostras foram 

classificadas em cinco classes quanto à reação a C. truncatum  segundo os mesmos 

critérios usados para folha destacadas e estabelecidos por Belmino (2004) para o 

feijão-caupi. 

Os dados das médias das subamostras por repetição, após serem 

transformados em  foram submetidos à análise de variância, seguindo-se 

à comparação entre as médias das subamostras pelo teste de Duncan (P<0,05). 

Estas análises foram realizadas com o auxílio do aplicativo Genes (CRUZ, 2006). 
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4.3 Resultados e Discussão 

 

Experimento 1. Reação de feijão-fava a C. truncatum em folha destacada 

As doze subamostras de feijão-fava quando avaliadas em folhas destacadas 

aos cinco e sete dias após a inoculação (DAI) foram suscetíveis a C. truncatum. No 

entanto, a subamostra UFPI 641 apresentou o menor nível de infecção e UFPI 728 o 

maior, diferindo estatisticamente entre si (Tabela 4.3). 

Aos cinco DAI (Tabela 4.3) observou-se que duas subamostras (UFPI 641 e 

UFPI 644) comportaram-se como altamente resistentes (AR) e as demais variaram 

de moderadamente resistente (MR) a altamente suscetível (AS). Por outro lado, aos 

sete DAI constatou-se aumento na severidade da doença e em consequência nove 

subamostras mudaram de classe com redução no grau de resistência e apenas uma 

(UFPI 645) manteve-se como MR aos cinco e sete DAI. 

 

Tabela 4.3 – Médias1 das notas atribuídas às reações2 das subamostras de feijão-
fava a Colletotrichum truncatum quando avaliadas em folha destacada, 
aos cinco e sete dias após a inoculação (DAI). Teresina, PI, 2010. 

1
Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste Duncan 

(P<0,05). 
2
Reações: AR = altamente resistente; MR = moderadamente resistente; MS = 

moderadamente suscetível; AS = altamente suscetível. 
 

O aumento na severidade da doença constatado aos sete DAI pode estar 

relacionado ao comportamento hemibiotrófico do gênero Colletotrichum, à 

resistência do hospedeiro e à virulência do isolado (MÜNCH et al., 2008; CHONGO 

et al., 2002). De acordo com Münch et al. (2008), a fase necrotrófica do ciclo do 

Subamostra 
Nota aos 5 

DAI1 
Reação aos 5 

DAI2 
Nota aos 7 

DAI1 
Reação aos 7 

DAI2 

UFPI 728 4,25 a AS 4,75 a AS 

UFPI 634 2,50 ab MS 4,25 ab AS 

UFPI 639 3,50 ab AS 4,00 abc AS 

UFPI 640 2,50 ab MS 3,50 abc AS 

UFPI 642 2,50 ab MS 4,00 abc AS 

UFPI 645 1,75 ab MR 2,25 bc MR 

UFPI 638 2,75 ab MS 4,00 abc AS 

UFPI 641 0,75 b AR 1,75 c MR 

UFPI 632 1,75 ab MR 2,50 abc MS 

UFPI 635 2,75 ab MS 3,50 abc AS 

UFPI 644 1,25 b AR 2,00 bc MR 

UFPI 643 2,25 ab MR 3,25 abc AS 

CV (%) 26,76 - 17,51 - 
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fungo começa entre 48 a 72 horas após a inoculação. Em cultivar suscetível de 

lentilhas, segundo Chongo et al. (2002), o tempo de aparecimento das lesões variou 

de 72 a 144 horas e de até 14 dias após a inoculação, em cultivar resistente. 

Carvalho (2009) ao avaliar a reação de genótipos de feijão-fava a C. truncatum 

constatou que os primeiros sintomas da doença apareceram aos três DAI do fungo e 

que posteriormente houve progresso da doença com queda de folhas ou de um ou 

mais folíolos. Desta forma, as subamostras que se comportaram como MR (UFPI 

641, UFPI 644 e 645) aos sete DAI representam genótipos promissores em 

programas de seleção que visem incorporar a resistência ao isolado CT4, agente 

causal da antracnose em feijão-fava.  

A Tabela 4.4 apresenta as médias dos tratamentos sem inoculação do fungo 

(testemunhas) e dos inoculados para cada subamostra. Observando-se essa tabela 

verificou-se que a maioria das subamostras diferiu da testemunha correspondente 

nas avaliações aos cinco e sete DAI, enquanto, o genótipo UFPI 641 aos sete DAI 

não diferiu significativamente sendo, portanto, um genótipo promissor para estudos 

de resistência. Por outro lado, a presença de sintomas nas testemunhas das 

subamostras UFPI 635 e UFPI 643, provavelmente pela ocorrência natural de 

esporos do fungo no ambiente, contribuiu para que essas subamostras não 

diferissem significativamente das testemunhas aos cinco DAI. Aos sete DAI, com o 

progresso da doença, somente UFPI 643 não diferiu. 

 

Tabela 4.4 – Médias1 das notas atribuídas às reações das subamostras de feijão-
fava a Colletotrichum truncatum e das respectivas testemunhas 
avaliadas em folha destacada, aos cinco e sete dias após a 
inoculação (DAI). Teresina, PI, 2010/ 2011. 

Subamostra 

5 DAI  7 DAI 

Médias das 
subamostras 

Médias das 
testemunhas 

 Médias das 
subamostras 

Médias das 
testemunhas 

UFPI 728 4,25 a 0,00 b  4,75 a 0,00 b 
UFPI 634 2,50 a 0,00 b  4,25 a 0,00 b 
UFPI 639 3,50 a 0,00 b  4,00 a 0,00 b 
UFPI 640 2,50 a 0,00 b  3,50 a 0,00 b 
UFPI 642 2,50 a 0,00 b  4,00 a 0,00 b 
UFPI 645 1,75 a 0,00 b  2,25 a 0,00 b 
UFPI 638 2,75 a 0,00 b  4,00 a 0,00 b 
UFPI 641 0,75 a 0,00 a  1,75 a 0,00 a 
UFPI 632 1,75 a 0,00 b  2,50 a 0,00 b 
UFPI 635 2,75 a 1,00 a  3,50 a 1,25 b 
UFPI 644 1,25 a 0,00 a  2,00 a 0,00 b 
UFPI 643 2,25 a 0,25 a  3,25 a 0,92 a 
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1
Médias seguidas de mesma letra, na linha, não diferem da testemunha pelo teste de Dunnett 

(P<0,05). 

   De acordo com Kamikoga (2001), ao avaliar a resistência de cultivares de 

soja ao oídio, as cultivares que apresentaram poucos sintomas da doença em 

condições de folhas destacadas e casa de vegetação comportaram-se como 

resistentes no campo, desenvolvendo pouco ou nenhum sintoma da doença, mesmo 

na presença de níveis elevados de inóculo do fungo. Assim, as subamostras que ao 

serem avaliadas em folhas destacadas reagiram como MR ao fungo (Tabela 4.3) ou 

não diferiram aos sete DAI da testemunha (Tabela 4.4) podem em condições de 

campo apresentar um aumento na resistência à antracnose e serem, portanto, 

promissoras para a utilização em programas de melhoramento genético de feijão-

fava. 

 

Experimento 2. Reação de feijão-fava a C. truncatum em condições de campo 

Em condições de campo as subamostras de feijão-fava comportaram-se 

como AR (sete subamostras) e MR (cinco subamostras) sem diferença significativa 

entre si no nível de infecção (Tabela 4.5). 

Comparando-se as reações das subamostras de feijão-fava em folhas 

destacadas (Tabela 4.3) com as reações a campo (Tabela 4.5) verificou-se variação 

de comportamento quanto à resistência a antracnose. 

 

Tabela 4.5 - Médias1 das notas atribuídas às reações2 das subamostras de feijão-
fava a Colletotrichum truncatum avaliadas sob condições de campo. 
Teresina, PI, 2010/2011. 

1
Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste Duncan 

(P<0,05). 
2
Reações: AR = altamente resistente; MR = moderadamente resistente; MS = 

moderadamente suscetível; AS = altamente suscetível. 

Subamostra Nota a campo1 Reação a campo2 

UFPI 728 1,36 a AR 
UFPI 634 1,43 a MR 

UFPI 639 1,50 a MR 

UFPI 640 1,15 a AR 

UFPI 642 1,42 a MR 

UFPI 645 0,88 a AR 

UFPI 638 1,28 a AR 

UFPI 641 1,47 a MR 

UFPI 632 1,16 a AR 

UFPI 635 1,00 a AR 
UFPI 644 1,41 a MR 

UFPI 643 1,25 a AR 

CV (%) 8,73  
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Em campo, todas as subamostras apresentaram nível elevado de resistência 

variando entre AR a MR, enquanto, em folha destacada aos sete DAI a maioria (oito 

subamostras) foi AS e somente três subamostras foram MR. As subamostras UFPI 

641 e UFPI 644 comportaram-se como MR em folha destacada aos sete DAI e a 

campo. Já a subamostra UFPI 645 aumentou a resistência no campo passando de 

MR para AR. 

 A variação de reações dos genótipos quando avaliados em folha 

destacada e em campo, constatada neste trabalho, pode ter se dado em função de 

vários fatores. Segundo Pastor-Corrales e Frederiksen (1980) os sintomas da 

antracnose dependem da interação patógeno-hospedeiro, do estado fisiológico do 

hospedeiro e das condições ambientais. 

Em estudos de avaliações de doenças, vários autores atribuíram às variáveis 

climáticas as diferentes reações observadas entre os mesmos genótipos quando 

submetidos a diferentes condições de cultivo (BELMINO, 2004; CHALA et al., 2010; 

GARCIA et al., 2007; GONÇALVES et al., 2009; VON PINHO et al., 1997). Garcia et 

al. (2007), ao avaliarem a ocorrência, incidência e severidade da antracnose no 

feijoeiro em 24 cultivos entre 1996 a 1997, em Minas Gerais, observaram que 

temperaturas em torno de 17oC favoreceram o progresso da doença e que a 

elevação nas temperaturas médias até cerca de 24oC ocasionou um aumento na 

severidade. Por outro lado, ainda segundo o autor, temperaturas entre 25oC e 36oC, 

pouco volume de chuvas e ausência de irrigação não favoreceram a doença. Chala 

et al. (2010), ao avaliarem a antracnose em sorgo na Etiópia, em diferentes 

condições climáticas, observaram que em áreas de cultivo com maior precipitação 

anual os níveis de antracnose foram maiores em relação a áreas com menor 

precipitação. Assim, a ocorrência de baixa precipitação e baixa umidade relativa 

verificadas durante a condução do experimento no campo (Tabela 4.1) podem ter 

contribuído para a baixa incidência da antracnose entre as subamostras avaliadas. 

Fatores como temperaturas moderadas, alta umidade e longos períodos de 

molhamento foliar são citados favorecendo o desenvolvimento de fungo do gênero 

Colletotrichum (CHONGO; BERNIER, 2000; COSTA et al., 2009; SINGH et al., 

2001).  
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Outros fatores diretamente relacionados ao fungo também podem ter 

influenciado na menor ocorrência da antracnose em campo. A concentração de 

esporos do fungo exerce influência sobre a severidade da doença. O aumento da 

concentração conidial tem sido relatado por vários autores como diretamente 

relacionado ao aumento linear da severidade da antracnose (BELMINO, 2004; 

BUCHWALDT et al., 2004; CHONGO; BERNIER, 2000). Em estudo de avaliação da 

patogenicidade de isolados de C. truncatum em duas concentrações de esporos (104 

esporos/mL e 106 esporos/mL), Carvalho (2009) constatou diferença significativa ao 

empregar a maior concentração. Kamikoga (2001) ao avaliar a resistência de soja ao 

oídio cita que as concentrações de inóculo de 1,5 x 107 esporos/mL e 1,5 x 108 

esporos/mL foram as mais eficientes para obtenção de níveis mais elevados de 

infecção foliar, em folhas destacadas. Dessa forma, a relação concentração de 

esporos versus severidade da doença pode também explicar a diferença constatada 

entre as reações das subamostras em folhas destacadas e a campo. Em folhas 

destacadas empregou-se uma concentração de 105 esporos/mL, enquanto, em 

campo as plantas não foram inoculadas artificialmente, mas apenas plantadas em 

área com histórico de ocorrência natural de antracnose e, provavelmente com um 

baixo potencial de inóculo do fungo. 

A ação da luz também é um fator que tem influência sobre a germinação de 

esporos de patógenos, podendo inibir ou estimulá-la (DHINGRA; SINCLAIR, 1995). 

Manandhar et al. (1988) verificaram que a severidade e sobrevivência de C. 

truncatum foi maior na ausência de luz pelo fato de nessas condições haver redução 

da fotossíntese e enfraquecimento da planta hospedeira. Em campo, as plantas 

avaliadas foram submetidas à incidência direta do sol e longos períodos sem chuva 

(Tabela 4.1). Nessas condições, provavelmente, houve diminuição na umidade na 

superfície foliar impedindo o desenvolvimento do patógeno e, consequentemente, o 

aparecimento da doença. No patossistema Colletotrichum-goiaba, segundo Soares 

et al. (2008), em temperatura de 30°C e período de molhamento de 24 horas, a 

incidência de antracnose atingiu 100% dos frutos.  

Carvalho (2009) em estudos de avaliação da reação de genótipos de feijão-

fava a C. truncatum constatou correlação entre os resultados em folhas destacadas 

e plantas conduzidas em telado diferentemente dos encontrados nestes 

experimentos (folha destacada e campo) para subamostras de feijão-fava de 
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crescimento determinado. Esse resultado, no entanto, não significa, por exemplo, 

que o emprego de folhas destacadas não seja um método eficiente para avaliar 

essas subamostras quanto à resistência à antracnose. Neste experimento, o fungo 

foi inoculado, enquanto, a campo não se realizou a inoculação. Esta diferença, 

associada aos outros fatores anteriormente discutidos contribuíram para os 

resultados alcançados que permitiram identificar duas subamostras (UFPI 641 e 

UFPI 644) que se comportaram tanto em folha destacada quanto a campo como MR 

e uma (UFPI 645) que aumentou a resistência passando de MR para AR ao ser 

avaliada no campo. Desse modo, o fato de não ter sido encontrada nenhuma 

subamostra imune (I) não significa que entre outras subamostras de feijão-fava não 

existam genótipos com esse nível de resistência ao fungo como já identificado para 

outras culturas. Há, portanto, necessidade de dar continuidade na busca por 

resistência em feijão-fava sob a ação deste e de outros isolados do agente causal da 

antracnose. 



127 

 

 

4.4 Conclusões 

 

As subamostras de feijão-fava de crescimento determinado avaliadas 

apresentam resistência à antracnose variável de acordo com as condições de cultivo 

empregadas; 

Em folhas destacadas as subamostras são mais suscetíveis ao fungo do que 

quando avaliadas a campo; 

Em condições de campo há aumento no nível de resistência a antracnose 

para a maioria das subamostras avaliadas quando comparadas com as respostas 

apresentadas em folha destacada; 

As subamostras UFPI 641 e UFPI 644 são moderadamente resistentes em 

folha destacada aos sete dias após a inoculação e a campo, enquanto, a 

subamostra UFPI 645 aumentou a resistência no campo passando de 

moderadamente resistente para altamente resistente. Estes materiais são, portanto, 

promissores a serem utilizadas em futuros programas de melhoramento genético do 

feijão-fava. 

Os materiais promissores (UFPI 641, UFPI 644 e UFPI 645) quanto à 

resistência genética ao isolado de antracnose avaliado apresentam-se 

morfoagronomicamente desejáveis quanto aos caracteres: número de dias para a 

floração e número de dias para a maturação da vagem, que lhes confere 

precocidade em relação aos demais, e permite o planejamento do plantio destas 

subamostras num período menos favorável à incidência da doença; além de médias 

altas para comprimento da vagem, comprimento do grão e peso de 100 grãos. 
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