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RESUMO 

 

PIRES, C. J. Divergência genética em introduções de Phaseolus lunatus L. do 
banco de germoplasma da Universidade Federal do Piauí. 2014. 66p. 
Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento) – Universidade Federal do 
Piauí, Teresina, 2014.  
 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), segunda leguminosa de maior 
importância do gênero Phaseolus, é a principal fonte alimentar e de renda da região 
nordeste do Brasil. Além disso, a cultura adapta-se às mais diversas condições 
ambientais, sendo considerada mais tolerante à seca que o feijão comum, e ao 
mesmo tempo, apresenta uma grande variabilidade genética a qual tem sido 
mantida em bancos de germoplasma. A Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
mantém um Banco Ativo de Germoplasma de Feijão-fava, cuja caracterização por 
meio de descritores botânicos, morfológicos, agronômicos e moleculares é 
imprescindível para possibilitar a sua utilização. Dessa forma, objetivou-se 
caracterizar acessos adquiridos pelo intercâmbio com a Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), a partir de 36 descritores morfoagronômicos, propostos pelo 
Bioversity International e 15 marcadores microssatélites. Os acessos foram 
agrupados pelo método hierárquico de ligação média entre grupos (UPGMA), 
adotando-se a distância generalizada de Mahalanobis (D2) como medida de 
dissimilaridade. O valor máximo de divergência genética, calculado com base na 
distância de Mahalanobis, foi obtido para o par UFPI-262 e UFPI-252 (D2 = 88,74). A 
análise do dendrograma, com base na matriz de dissimilaridade dos dados 
quantitativos, possibilitou a formação de quatro grupos. O método de otimização de 
Tocher possibilitou a distribuição dos acessos estudados em dez grupos distintos 
para os caracteres qualitativos avaliados. Na caracterização molecular dos 15 locos 
estudados, dez apresentaram polimorfismo e o número de alelos por loco variou de 
dois a sete. A heterozigosidade média observada (0,0087) foi inferior à esperada 
(0,3160).  O conteúdo de informação polimórfica (PIC) variou de 0,0767 para os 
locos BM 140 e BM 183 a 0,7240 para o loco PVat001. Assim, a caracterização 
morfoagronômica e molecular mostraram-se eficientes em quantificar a divergência 
genética entre os acessos estudados.  
 
 
Palavras-chave: Análise multivariada; Feijão-fava; Marcadores microssatélites; 
Recursos genéticos 
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ABSTRACT 

 

PIRES, C. J. Genetic divergence in Phaseolus lunatus L. introductions of 
germplasm bank of the Federal University of Piauí. 2014. 67p. Dissertation 
(Masters in Genetics and Breeding) – Federal University of Piauí, Municipality of 
Teresina, Piauí State, Brazil, 2014.  
 

The lima bean (Phaseolus lunatus L.), second legume most important of 

genus Phaseolus, is the main food and income source of region northeastern Brazil. 

Moreover, the crop adapts to various environmental conditions, being considered 

more drought tolerant that common beans and at the same time presents a high 

genetic variability which has been maintained in germplasm banks. The Federal 

University of Piauí (UFPI) maintains an Active Germplasm Bank of Lima bean, whose 

characterization by means of botanical, morphological, agronomic and molecular 

descriptors is essential to enable its use. Thus, aimed to characterize accessions 

acquired by interchange with the Federal University of Viçosa (UFV), from 36 

morphoagronomic descriptors, proposed by Bioversity International, and 15 

microssatelite markers. The accessions were clustered by hierarchical method of 

average linkage between groups (UPGMA), adopting the generalized distance 

Mahalanobis (D2) as dissimilarity measure. The maximum divergence, calculated 

based on the Mahalanobis distance, was obtained for the pair UFPI-262 and UFPI-

252 (D2 = 88.74). The analysis of the dendrogram, based on the dissimilarity matrix of 

quantitative data, allowed the formation of four groups. The Tocher optimization 

method made possible the distribution of accessions into ten distinct groups for the 

qualitative characters evaluated. In molecular characterization of the 15 loci studied, 

ten presented polymorphism and the number of alleles per locus ranged from two to 

seven. The average observed heterozygosity (0.0087) was lower than expected 

(0.3160). The polymorphic information content (PIC) ranged from 0.0767 for loci BM 

140 and BM 183 to 0.7240 for loci PVat001. Thus, morphoagronomic and molecular 

characterization were effective in quantifying the genetic divergence among 

accessions. 

 

 

Keywords: Genetic resources; Lima bean; Microsatellite markers; Multivariate 

analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), também conhecido como fava, feijão-de-

lima, feijão-espadinho, fava-Belém ou fava-de-lima (GRIN, 2012), é a segunda 

leguminosa de maior importância do gênero Phaseolus (MAQUET; VEKEMANS; 

BAUDOIN, 1999), além de ser uma importante fonte de proteínas para populações 

rurais da América do Sul e África (LIOI; LOTTI; GALASSO, 1998). No Brasil, 

principalmente na região Nordeste, apresenta-se como alternativa alimentar e de 

renda (OLIVEIRA et al., 2004). 

Nos Estados Unidos, o consumo do feijão-fava é muito apreciado ainda verde, 

na forma de conserva (grãos enlatados ou até mesmo congelados), superando o de 

grãos secos. Além disso, a espécie possui importância também para a alimentação 

animal (VIEIRA, 1992). 

Segundo o IBGE (2013), no ano de 2011 foram produzidos no Brasil 16.680 

toneladas de grãos em uma área plantada de 37.223 hectares, sendo que só a 

região Nordeste produziu 16.060 t de grãos, em uma área plantada de 36.020 ha. 

Nessa região, destacou-se o estado da Paraíba tendo produzido 7.681 t de grãos, 

seguido de Pernambuco com produção de 2.952 t, Ceará com 2.630 t, Piauí com 

1.119 t e Rio Grande do Norte com 948 t de grãos. A produtividade média, por sua 

vez, foi maior no estado de Pernambuco (595 kg/ha) superando a nacional (449 

kg/ha).  

A produtividade média da leguminosa tem sido um dos principais pontos 

negativos de seu cultivo. Isso é devido, entre outros fatores, à falta de variedades 

adaptadas às condições da região (LYMMAN, 1983), o que tem contribuído bastante 

para o baixo rendimento médio por área.      

Apesar de sua rusticidade e por ser uma importante fonte de proteínas, o 

feijão-fava apresenta um cultivo limitado. Isso pode ser explicado em virtude da 

tradição pelo feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) e feijão-caupi [Vigna unguiculata 

(L.) Walp.], pelo feijão-fava apresentar tempo de cocção mais longo, sabor amargo e 

pela falta de cultivares recomendadas para as regiões produtoras (GUIMARÃES et 

al., 2007; LEMOS et al., 2004; SANTOS et al., 2002). 

Assim, a necessidade de pesquisas que visem a caracterização do 

germoplasma existente é de suma importância para o conhecimento da variabilidade 

genética disponível entre os acessos a fim de, posteriormente, inserir aqueles que 

apresentem características desejáveis em um programa de melhoramento da 

espécie. 



13 
 

Dentre as metodologias utilizadas na caracterização de acessos têm-se 

utilizado descritores morfoagronômicos e moleculares, que atuam como guia na 

escolha de genótipos para programas de melhoramento. 

Em 2005, com a implantação do Banco Ativo de Germoplasma de Feijão-fava 

da Universidade Federal do Piauí (UFPI), foi realizado um intercâmbio de 

germoplasma com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), cujos acessos foram 

caracterizados no presente estudo a partir de descritores morfoagronômicos e 

marcadores microssatélites.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Classificação, número cromossômico, centro de origem e diversidade 

genética em Phaseolus lunatus L. 

O feijão-fava pertence ao filo Magnoliophyta, à classe Magnoliopsida, ordem 

Fabales e família Fabaceae (CRONQUIST, 1988). Essa família compreende outras 

espécies produtoras de alimento de interesse econômico, como a soja (Glycine 

max), ervilha (Pisum sativum) e feijão comum (P. vulgaris L.) (MCCLEAN; KAMU; 

GEPTS, 2005). 

O gênero Phaseolus, por sua vez, é constituído de cerca de 50 espécies 

(ORMEÑO-ORRILLO et al., 2006), dentre as quais cinco destacam-se pela sua 

importância econômica: P. vulgaris, P. lunatus L., P. coccineus L. subespécie 

coccineus, P. coccineus subespécie polyanthus e P. acutifolius A. Gray, que diferem 

entre si quanto ao sistema reprodutivo, distribuição geográfica dos ancestrais 

silvestres, ciclo de vida e grau de domesticação (GEPTS, 1988; SANTOS; 

GAVILANES, 1998). 

A espécie P. lunatus L. apresenta número cromossômico igual a 2n=22, 

sendo que todas as espécies desse gênero são consideradas diplóides, segundo 

Zimmermann; Teixeira (1996). Entretanto, Mercado-Ruaro; Delgado Salinas (1998) 

realizaram em seus estudos análises cariotípicas de espécies selvagens desse 

gênero e constataram número cromossômico básico como x=11 para dez espécies e 

x=10 para três espécies, sugerindo a ocorrência de um provável processo de 

aneuploidia, além de inversões e translocações que alteraram a posição do 

centrômero nas espécies estudadas. 

Em seu estudo de comparação entre as espécies P. lunatus L. e P. vulgaris L. 

por meio de mapeamento citogenético, Bonifácio et al. (2012) sugeriram que 

inversões pericêntricas são o principal tipo de alteração cromossômica  estrutural 

responsáveis pelas variações observadas entre os genomas de ambas as espécies. 

A origem, evolução e distribuição do feijão-fava foram estudadas por vários 

autores (DEBOUCK, 1986; FOFANA et al., 1999). Mackie (1943) indicou a 

Guatemala como único centro de origem da espécie na América Central, com três 

rotas de dispersão, possivelmente seguindo a rota do comércio: I – Ramificação 

Hopi, partiu para o norte atingindo os Estados Unidos, cujas sementes são 

caracterizadas por apresentarem tamanho médio e serem achatadas, pertencentes 

ao grupo sieva; II – Ramificação Caribe, seguiu para o leste, abrangendo as Antilhas 

e seguindo para o norte da América do Sul, com as sementes caracterizadas por 
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serem pequenas e globosas, definidas como grupo batata; III – Ramificação Inca, 

que seguiu para o sul, atingindo a América Central pela Colômbia, Equador e Peru,  

apresentando sementes grandes e achatadas, definidas como grupo lima-grande.  

O estudo das características morfológicas de sementes tem sido utilizado 

para explicar a origem e diversidade do feijão-fava (VARGAS et al., 2003). Segundo 

Serrano-Serrano et al. (2010), P. lunatus L. possui dois centros de domesticação: 

andino e mesoamericano. O centro andino é restrito à região dos Andes, que vai do 

norte do Peru ao Equador e em poucas regiões do Chile e da Bolívia. O centro de 

domesticação mesoamericano, por sua vez, encontra-se distribuído no México e 

Guatemala, estendendo-se para algumas ilhas do Caribe e para algumas regiões no 

Panamá (LIOI; LOTTI; GALASSO, 1998; FOFANA; JARDIN; BAUDOIN, 2001). 

Acredita-se que no processo de domesticação da espécie, baseado em evidências 

arqueológicas, as sementes pequenas de feijão-fava tenham sido domesticadas na 

Mesoamérica enquanto as sementes grandes tenham sido domesticadas na 

América do Sul (NIAS, 2012).  

Atualmente, a espécie P. lunatus L. é amplamente distribuída nas regiões 

tropicais e subtropicais (MAQUET; VEKEMANS; BAUDOIN, 1999), sendo cultivada 

também na América do Norte, América do Sul, Europa, leste e oeste da África e 

sudeste da Ásia (LYMMAN; BAUDOIN; HIDALGO, 1985). 

 

2.2 Características da cultura  

P. lunatus L. possui algumas características que permitem sua identificação, 

tais como: germinação epígea, folhas geralmente mais escuras que em outras 

espécies do gênero, bractéolas pequenas e pontiagudas, vagens comprimidas e de 

forma geralmente oblonga e recurvada, com duas alturas distintas (dorsal e ventral) 

e número de sementes variando de duas a quatro (ZIMMERMANN; TEIXEIRA, 

1996).  

O feijão-fava adapta-se às mais diversas condições ambientais, 

desenvolvendo-se melhor nos trópicos quentes e úmidos (MAQUET; VEKEMANS; 

BAUDOIN, 1999). Segundo Vieira (1992), o feijão-fava adapta-se melhor em solo 

areno-argiloso, fértil e bem drenado, tendo bom rendimento quando submetido a pH 

entre 5,6 e 6,8, sendo, assim, considerado mais tolerante à seca que o feijão 

comum. O feijão-fava apresenta uma taxa de cruzamento variando de 2% a 10% 

(ZORO BI; MAQUET; BAUDOIN, 2005), podendo ser classificado como uma espécie 
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mista predominantemente autógama de acordo com o critério de Schemnske; Lande 

(1985). 

 

2.3 Conservação da espécie 

A diversidade genética do feijão-fava tem sido conservada em Bancos de 

Germoplasma, principalmente na Colômbia (Centro Internacional de Agricultura 

Tropical - CIAT), Estados Unidos (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

- USDA) e México (Instituto Nacional de Pesquisa Florestal, Agrícola e Pecuária - 

INIFAP). O germoplasma é oriundo de coletas que visam resgatar material 

tradicional cultivado em várias regiões do trópico americano, onde o 

desaparecimento tem sido mais rápido (CAMARENA, 2005). 

Conforme dados do Bioversity International (2000), as coleções de 

germoplasma de feijão-fava podem ser encontradas nas seguintes instituições: 

Estação Experimental Agropecuária Salta, Argentina; Instituto de Investigação 

Agrícola El Vallecito, na Universidade Autônoma Gabriel René Moreno, Bolívia; 

Faculdade de Ciências Agrárias, na Universidade Austral do Chile, Chile; Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), na Colômbia, com entradas 

provenientes de diferentes países (Belice, Brasil, Colômbia, Honduras, México, 

Panamá, Filipinas e Venezuela); Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino 

(CATIE) e Universidade da Costa Rica (UCR), na Escola de Biologia, Costa Rica; 

Instituto de Pesquisas Fundamentais em Agricultura Tropical (INIFAT), Cuba; 

Estação Experimental de Portoviejo, INIAP, Equador; Centro Universitário de Sur 

Occidente (CUNSUROC), na Universidade de San Carlos, Guatemala; Ciências 

Agropecuárias, no Instituto de Ecologia Aplicada de Guerrero (INEAGRO) e 

Universidade Autônoma Chapingo, México; Estação Experimental Agropecuária La 

Molina, Universidade Nacional Hermilio Valdizan (UNHEVAL) e Universidade 

Nacional Agrária La Molina, Peru (KNUDSEN, 2000). 

No Brasil, o Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e 

Biotecnologia (CENARGEN), em Brasília, DF, possui uma Coleção Base de 

Phaseolus spp., com 12.488 acessos de 20 espécies, seis subespécies e 16 

variedades, sendo que 32,20% desses acessos foram coletados no país; o feijão-

fava é a segunda espécie com maior número de acessos presentes na coleção, 

perfazendo 7,80% (WETZEL et al., 2006). No Banco de Germoplasma de Hortaliças, 

na UFV, MG, encontram-se 401 variedades tradicionais de feijão-fava do Brasil 

(KNUDSEN, 2000). Nos estados de Pernambuco e Piauí, encontram-se também 
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Coleções de Germoplasma, principalmente de variedades crioulas, na Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife, e na UFPI, em Teresina, com 

acessos obtidos a partir de coletas realizadas na região Meio-Norte do Brasil e por 

meio de intercâmbios com outras instituições (COSTA et al., 2007). 

 A implantação do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da UFPI iniciou em 

2005, com a incorporação de 211 acessos de feijão-fava procedentes dos estados 

do Piauí, Maranhão, Pernambuco e Bahia, por meio da aquisição de genótipos 

locais em comunidades agrícolas, feiras e mercados. No mesmo período foi 

realizado um intercâmbio de germoplasma com a UFV, onde foram recebidos 50 

genótipos de feijão-fava (LOPES et al., 2010). 

 Viagens de coletas foram iniciadas pela Região Meio-Norte do Brasil e, além 

disso, acessos também foram adquiridos mediante doações (LOPES et al., 2010). 

Em 2006, foram adquiridos 118 genótipos por meio de uma parceria da UFPI com a 

Escola Família Agrícola do Soinho, localizada na zona rural de Teresina, sendo que 

85,47% foram oriundos do cultivo em roça tradicional de pequenos agricultores. No 

ano de 2008, cerca de 74 genótipos da variedade “Boca-de-Moça” foram 

introduzidos, sendo oriundos de vários locais do estado do Piauí, obtidos em 

mercados e feiras (PENHA, 2011). 

 Já no ano de 2009, foram introduzidos 17 genótipos, que apresentavam 

hábito de crescimento determinado, por meio de um intercâmbio com o CIAT. Nesse 

mesmo ano, também foram incorporados 49 genótipos provenientes do estado da 

Paraíba.  

 Atualmente, o BAG de Feijão-fava da UFPI possui 776 acessos provenientes 

dos estados do Piauí, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, São Paulo, Goiás, Espírito 

Santo, Distrito Federal e do CIAT, na Colômbia. 

  

2.4 Caracterização morfoagronômica 

Para que a diversidade genética presente nos bancos de germoplasma seja 

utilizada, tem-se que caracterizar e documentar os acessos de forma que o 

melhorista possa utilizá-los no programa de melhoramento (BORÉM, 2013). Assim, 

caracterizar um germoplasma significa identificar e descrever diferenças entre os 

acessos (VALLS, 2007). Existem diversas formas de se realizar a caracterização de 

um germoplasma, podendo ser morfológica, agronômica, citogenética ou molecular. 

A caracterização morfoagronômica é assim denominada, pois são obtidos 

dados morfológicos e agronômicos simultaneamente. Esse tipo de caracterização 
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tem sido bastante utilizada em estudos de diversidade genética de feijão-fava. 

Oliveira; Torres; Bebedito (2011), avaliaram características morfológicas e o 

desempenho agronômico de oito acessos de feijão-fava nas condições climáticas e 

de solo de Mossoró (RN) e destacaram um acesso como opção ao produtor por ter 

apresentado maior número de vagens por planta e maior produtividade média. 

Em seu estudo de caracterização morfoagronômica em populações de feijão-

fava de variedades crioulas Boca de Moça, Assunção-Filho et al. (2013) destacaram 

dois acessos avaliados como os mais divergentes, UFPI-667 e UFPI-682, apontando 

que os mesmos podem apresentar combinação potencial, já que possuem médias 

altas para características desejáveis.    

Estudando a divergência genética entre acessos de feijão-fava pertencentes 

ao BAG da UFPI, baseado em características quantitativas de sementes, Penha et 

al. (2013) verificaram uma alta variabilidade genética entre os acessos, sendo que o 

peso de 100 sementes foi a característica mais importante para a divergência 

genética. 

A utilização de descritores morfológicos pode estar sujeita a limitações, 

apesar de sua importância, como o baixo polimorfismo detectado e a forte influência 

ambiental (FERREIRA; MORETZSOHN; BUSO, 2007). 

 Assim, uma alternativa para contornar esse problema e enriquecer os 

estudos tem sido a utilização da caracterização baseada em marcadores 

moleculares. 

 

2.5 Caracterização molecular 

Apesar dos caracteres morfológicos serem bastante utilizados em estudos de 

diversidade, a combinação com marcadores moleculares pode fornecer um quadro 

mais completo para o agrupamento de genótipos e direcionamento do planejamento 

de cruzamentos no melhoramento genético vegetal (ARRIEL et al., 2006). Isso 

ocorre devido os marcadores moleculares sofrerem pouca ou nenhuma influência do 

ambiente e serem, em geral, muito polimórficos em relação aos marcadores 

morfológicos (FERREIRA; MORETZSOHN; BUSO, 2007). 

Os marcadores moleculares são capazes de fornecer excelentes resultados 

na caracterização de germoplasma e na identificação de duplicatas 

(DOBROVOLSKAYA et al., 2005; HOSHINO et al., 2002; NI; COLOWIT; MACKILL, 

2002). Além disso, têm sido utilizados em análises genéticas para identificação de 
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clones, linhagens, híbridos e cultivares, estudos de fluxo gênico e estimativas de 

taxas de cruzamento e parentesco (BUSO et al., 2003). 

Vários autores têm-se utilizado da ferramenta da biologia molecular para a 

realização de trabalhos com as mais diversas culturas: feijão-caupi (ADETILOYE et 

al., 2013), milho (DANIEL et al., 2012; BRONDANI; PAIVA, 1996), feijão-fava 

(MARTÍNEZ-CASTILLO et al., 2012), arroz (PÉREZ-ALMEIDA et al., 2011; SUH; 

SATO; MORISHIMA, 1997), batata-doce (OLIVEIRA et al., 2002). Vale ressaltar que 

a utilização do marcador adequado depende do objetivo do estudo a ser realizado, 

recursos financeiros e infraestrutura disponível (CIAMPI; VINSON; GAIOTTO, 2007).  

Guimarães et al. (2007) analisaram a diversidade genética de 22 acessos de 

feijão-fava por meio de marcadores RAPD e caracterizaram 14 desses acessos 

através de marcadores morfológicos. Eles verificaram elevada variabilidade genética 

entre os acessos avaliados, com a formação de dois grupos e quatro subgrupos.  

Atualmente, existem inúmeros tipos de marcadores moleculares disponíveis, 

dentre os quais os microssatélites, também conhecidos como Sequências Simples 

Repetidas (SSR), destacam-se por ser uma das técnicas mais indicadas para 

estudar polimorfismo entre sequências de DNA (LITT; LUTY, 1989). 

Os microssatélites são regiões do genoma compostas por repetições de um a 

seis nucleotídeos em sequência e altamente polimórficas (OLIVEIRA et al., 2006). 

São encontrados em alta frequência e possuem ampla distribuição nos genomas de 

eucariotos (LIU; WENDEL, 2001). 

De acordo com o tipo de sequência repetida, os microssatélites são 

classificados em perfeitos, imperfeitos, interrompidos ou compostos. Nos 

microssatélites perfeitos a sequência repetida não é interrompida por nenhuma base 

(por exemplo, TATATATATA), enquanto que nos microssatélites imperfeitos há um 

par de bases entre o motivo repetido que não corresponde à sequência do motivo 

(por exemplo, TATATACTATAT). No caso dos microssatélites interrompidos há uma 

pequena sequência dentro da sequência repetida que não corresponde à sequência 

do motivo (por exemplo, TATATACGTGTATATA), enquanto que o microssatélite 

composto contém duas sequências adjacentes repetidas distintas (por exemplo, 

TATATATAGTGTGTGT) (OLIVEIRA et al., 2006). 

Esses marcadores possuem algumas características vantajosas em relação a 

outros marcadores: são marcadores co-dominantes; multialélicos; amplificados via 

reação em cadeia da polimerase (PCR), o que facilita sua obtenção com poucas 
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quantidades de DNA e uma vez desenvolvidos os iniciadores que amplificam tais 

regiões, podem ser compartilhados entre laboratórios (SUGANUMA; CIAMPI, 2001). 

Porém, o marcador microssatélite requer o desenvolvimento de primers 

específicos, o que é considerado uma grande limitação da técnica por aumentar o 

custo das análises. Entretanto, esses marcadores podem ser usados por 

transferibilidade de informação, onde determinados pares de primers desenvolvidos 

para flanquear regiões SSR em sequências de uma dada espécie, também podem 

realizar em outra, filogeneticamente relacionada (HOSHINO et al., 2002). 

Estudando a diversidade genética da coleção de feijão-fava da Embrapa 

CENARGEN por meio de marcadores microssatélites, Oliveira-Silva (2011), detectou 

ampla variabilidade genética entre os acessos avaliados, não havendo, assim, a 

presença de duplicatas. Dos 24 locos microssatélites utilizados, seis foram 

monomórficos, quatro não apresentaram amplificação e 14 foram polimórficos. 

Utilizando marcadores microssatélites, Martínez-Castillo et al. (2012) 

analisaram a erosão genética em amostras de variedades crioulas de feijão-fava 

coletadas em 1979 e 2007 no nordeste de Campeche, na Península de Yucatán, 

México, importante centro de diversidade e domesticação da cultura. Eles 

verificaram que o conjunto gênico de feijão-fava de 1979 teve uma maior diversidade 

genética do que o de 2007.  

Assunção-Filho (2012) avaliou 57 acessos de feijão-fava utilizando 22 locos 

microssatélites, dos quais 48 acessos amplificaram e somente dois locos 

apresentaram polimorfismo. O baixo nível de polimorfismo encontrado pode ser 

explicado devido ao alto grau de homogeneidade da população estudada, uma vez 

que a maioria dos acessos pertencia à variedade crioula Boca de moça. 

Avaliando uma nova coleção de feijão-fava do Caribe a fim de determinar a 

estrutura e a diversidade genética, Montero-Rojas et al. (2013) analisaram 50 

variedades crioulas do Haiti, República Dominicana e Porto Rico utilizando 24 locos 

microssatélites. Eles verificaram que todas as variedades avaliadas da coleção do 

Caribe eram descendentes da América Central e que a diversidade genética foi mais 

alta nas variedades crioulas de Porto Rico e mais baixa nas variedades do Haiti.  

Cascão et al. (2013) caracterizaram 580 acessos constituintes da Coleção 

Nuclear de Feijão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) por 

meio de marcadores microssatélites. Foram identificados 121 alelos com média de 

13,44 alelos por marcador. O valor do conteúdo de informação polimórfica (PIC) 

variou de 0,43 a 0,90 com média de 0,70. O valor de K mais provável de acordo com 
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a metodologia de Evanno; Regnaut; Goudet (2005) foi igual a dois, sendo, assim, 

compatível com a teoria de origem do feijão, mesoamericana e andina. 

Estudando a diversidade genética e a estrutura populacional entre 87 acessos 

da Coleção de Feijão comum da Calabria (Itália), utilizando 12 locos microssatélites, 

Mercati et al. (2013) verificaram que o germoplasma avaliado apresentou uma alta 

diversidade, com os conjuntos gênicos mesoamericano e andino bem distintos, 

havendo uma predominância do conjunto gênico andino (83%). Dos 12 locos 

avaliados, oito foram polimórficos, apresentando um total de 57 alelos, com média 

de 7,1 alelos por loco e PIC variando de 0,167 a 0,793. 

 

2.6 Análise multivariada 

As técnicas multivariadas permitem a avaliação simultânea de vários 

caracteres (FONSECA; SILVA, 1999) e têm por objetivo analisar um conjunto de 

variáveis aleatórias relacionadas entre si, em que cada uma possui o mesmo grau 

de importância.  

Vários métodos multivariados podem ser empregados na estimativa da 

diversidade genética, entre eles pode-se destacar a análise por métodos 

aglomerativos (ou de agrupamento), por variáveis canônicas e por componentes 

principais (CRUZ; REGAZZI, 2001). 

 

2.6.1 Análise de agrupamento 

A análise de agrupamento tem por objetivo reunir os acessos em grupos de 

forma que possa existir homogeneidade dentro dos grupos e heterogeneidade entre 

os mesmos. Assim, este tipo de análise divide um grupo original de observações em 

vários grupos, segundo um critério de similaridade ou dissimilaridade. Dentre os 

métodos de agrupamento pode-se citar os métodos hierárquicos e os de otimização 

(CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2004). 

Nos métodos hierárquicos, não há uma preocupação com o número de 

grupos formados, e sim, com a topologia do dendrograma. Assim, os acessos são 

agrupados em um processo de vários níveis até que se estabeleça um dendrograma 

(por exemplo, UPGMA) ou um gráfico (por exemplo, coordenadas principais) (CRUZ; 

REGAZZI, 2001; FERREIRA; MORETZSOHN; BUSO, 2007). Já nos métodos de 

otimização, a locação dos acessos é realizada em subgrupos, visando a 

maximização ou minimização de uma medida pré-estabelecida. Um dos métodos de 
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otimização mais utilizados no melhoramento genético é o proposto por Tocher (RAO, 

1952). 

É necessária a utilização de uma medida de dissimilaridade previamente 

estimada (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2004) para a aplicação dos métodos de 

agrupamento, entre as quais pode-se citar a distância euclidiana e a distância 

generalizada de Mahalanobis. Esta última é obtida a partir de dados quantitativos, 

com repetição, sendo muito utilizada em estudos de divergência genética. 

 

2.6.2 Variáveis canônicas 

A análise de variáveis canônicas trata-se de um processo alternativo para a 

avaliação do grau de similaridade genética entre acessos, que utiliza as matrizes de 

covariância residual e de covariância fenotípica entre os descritores avaliados (RAO, 

1952). 

Dessa forma, a técnica utiliza o agrupamento com base na distância de 

Mahalanobis, indicada para a realização de ensaios com repetições (FONSECA; 

SILVA, 1999). Assim, a análise busca identificar indivíduos ou grupos similares em 

gráficos de dispersão bi ou tridimensionais. 

Essa análise permite saber quais características foram mais importantes para 

classificar a divergência dos acessos. A importância relativa das variáveis canônicas 

decresce da primeira para a última, sendo as últimas responsáveis pela explicação 

mínima da variação total existente. Assim, esta avaliação possibilita o descarte de 

caracteres que pouco contribuem para a discriminação do material avaliado, 

reduzindo mão-de-obra, tempo e custos, além de contribuir para uma mensuração 

mais detalhada das variáveis efetivas para a caracterização (CRUZ; REGAZZI, 

2001). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Caracterização morfoagronômica 

3.1.1 Germoplasma 

Para a realização do trabalho foram selecionados 24 acessos de feijão-fava 

(Tabela 1), pertencentes ao BAG de Feijão-fava da UFPI, dentre os 50 recebidos por 

meio do intercâmbio com a UFV (exceto o acesso UFPI-720). Porém, somente 22 

acessos foram avaliados, pois os acessos UFPI-237 e UFPI-255 não germinaram no 

experimento de caracterização. Vale ressaltar ainda que a quantidade de material 

utilizado foi limitada pela capacidade do telado. Todos os acessos avaliados 

apresentam hábito de crescimento indeterminado. 

 

Tabela 1 - Acessos pertencentes ao BAG de Feijão-fava da UFPI com a respectiva 
procedência. 

Acessos Procedência Código UFV 

UFPI - 216 Itapirapuã – GO BGH-377/92 

UFPI - 217 São José do Rio Pardo – SP BGH-837/92 

UFPI - 218 Barbacena – MG BGH-604/92 

UFPI - 220 Ipameri – GO BGH-883/92 

UFPI - 221 Viçosa – MG BGH-1066/92 

UFPI - 224 São Gonçalo do Sapucaí – MG BGH-670/92 

UFPI - 225 Viçosa – MG BGH-1107/92 

UFPI - 228 Porto Firme – MG BGH-1154/92 

UFPI - 229 Rio Casca – MG BGH-1194/92 

UFPI - 230 Porto Firme – MG BGH-1149/92 

UFPI - 232 Ervália – MG BGH-1126/92 

UFPI - 236 Coimbra – MG BGH-1120/92 

UFPI - 237 Bom Sucesso – MG BGH-1175/92 

UFPI - 239 Araponga – MG BGH-1167/92 

UFPI - 242 Aimorés – MG BGH-1855/92 

UFPI - 245 Inhumas – GO BGH-491/92 

UFPI - 247 Viçosa – MG BGH-1085/92 

UFPI - 250 Itapirapuã – GO BGH-388/92 

UFPI - 251 Cáceres – MT BGH-780/92 

UFPI - 252 Guaranésia – MG BGH-591/92 

UFPI - 255 Baixo Guandu – ES BGH-1856/92 

UFPI - 261 Brasília – DF BGH-1350/92 

UFPI - 262 Colatina – ES BGH-1843/92 

UFPI - 264 Ipanema – MG BGH-1878/92 

UFPI - 720 Hugo Napoleão – PI - 
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Figura 1 – Distribuição geográfica dos 24 acessos de feijão-fava estudados. 

 

  

 

3.1.2 Metodologia experimental 

O experimento foi conduzido em telado localizado no Departamento de 

Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, no 

município de Teresina - PI, localizado a 72,7 m de altitude, 05°05’05’’ de latitude S e 

42º05’ de longitude W, no período de fevereiro a agosto de 2012. 

Os 22 acessos foram semeados em vasos de polietileno e avaliados no 

delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. A semeadura foi 

realizada utilizando-se quatro sementes por vaso, deixando-se duas plantas após o 

desbaste. Cada planta foi tutorada com o auxílio de uma estaca de bambu. 

A caracterização dos acessos foi realizada com base nos descritores de 

feijão-fava (IPGRI, 2001). Foram avaliados 37 caracteres, sendo 11 quantitativos e 

26 qualitativos. Os caracteres quantitativos avaliados foram:  

1 - largura da folha (LF): medida do folíolo terminal da terceira folha trifoliada, em 

centímetros, obtida a partir da média de 10 folhas tomadas ao acaso;  

2 - comprimento da folha (CF): medida do folíolo terminal da terceira folha trifoliada, 

em centímetros, desde a base do limbo até a extremidade da mesma;  
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3 - número de dias para a floração (NDF): número de dias correspondentes desde a 

emergência até o estádio onde 50% das plantas estão em floração;  

4 - comprimento da vagem (COMPV): corresponde à média do comprimento de 20 

vagens maduras tomadas ao acaso, em centímetros;  

5 - largura da vagem (LV): média da largura das 20 vagens maduras tomadas ao 

acaso, em centímetros; 

6 - número de lóculos por vagem (NLV): média do número de funículos das 20 

vagens tomadas ao acaso; 

7 - número de sementes por vagem (NSV): média do número de sementes das 20 

vagens tomadas ao acaso; 

8 - comprimento da semente (CS): refere-se à média do comprimento de 10 

sementes secas tomadas ao acaso, em milímetros;  

9 - largura da semente (LS): média da largura de 10 sementes secas tomadas ao 

acaso, em milímetros;  

10 - espessura da semente (ES): média da espessura de 10 sementes secas 

tomadas ao acaso, em milímetros; 

11 - peso da semente (P100S): corresponde ao peso de 100 sementes tomadas ao 

acaso, em gramas. 

Já os caracteres qualitativos estudados estão designados a seguir, de acordo 

com as respectivas escalas de notas:  

1 - cor da folha (intensidade da cor verde): analisada quatro a seis semanas após a 

sementeira: (3) verde pálido; (5) verde intermediário; (7) verde-escuro; 

2 - antocianina nas folhas: (0) ausente; (1) presente;  

3 - pilosidade da folha: (0) glabra; (1) ligeiramente pubescente; (5) moderadamente 

pubescente; (7) altamente pubescente; 

4 - cor das asas: (1) branca; (3) rosa claro; (5) rosa escuro a púrpura; (7) violeta; 

5 - abertura das asas: observada em flores recentemente abertas: (0) paralelas, 

fechadas; (3) medianamente abertas;  (7) asas muito separadas; 

6 - cor da quilha: (1) esverdeada; (2) tingida (rosa ou púrpura); 

7 - cor do estandarte: observada na parte superior do interior do estandarte: (1) 

branco; (3) rosa claro; (5) rosa escuro a púrpura; (7) violeta; 

8 - pilosidade do estandarte: observada no exterior de flores recentemente abertas: 

(0) ausente; (3) escassamente piloso na ponta; (5) moderadamente piloso; (7) 

densamente piloso;  
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9 - tamanho do botão floral: observado imediatamente antes da abertura: (3) 

pequeno; (5) médio; (7) grande; 

10 - posição do cacho: observado em vagens verdes, porém completamente 

desenvolvidas, de acordo com a seguinte escala de notas: (3) entre a folhagem; (5) 

intermédia; (7) emergindo das folhas; 

11 - orientação das vagens em relação aos cachos: caráter observado na maturação 

das vagens, de acordo com a seguinte escala de notas: (1) erectas; (2) prostradas; 

12 - posição das vagens em relação aos cachos: (1) principalmente concentradas na 

base; (2) principalmente concentradas no meio; (3) principalmente concentradas no 

topo; (4) igualmente distribuídos pela planta; (5) distribuídos aleatoriamente;  

13 - pubescência da vagem: observado em vagens imaturas completamente 

desenvolvidas, seguindo a escala de notas: (0) glabra; (1) pubescente; 

14 - forma do ápice da vagem: observado em vagens imaturas completamente 

desenvolvidas, de acordo com a escala de notas: (1) ápice curto; (2) ápice médio; 

(3) ápice longo; (4) ápice grosso; 

15 - curvatura da vagem: observada em vagem imatura, porém completamente 

desenvolvida, de acordo com a seguinte escala de notas: (0) direita; (3) ligeiramente 

curva; (7) curva;  

16 - cor da vagem: observada em vagens maduras: (1) castanho; (2) castanho com 

manchas avermelhado/púrpura ou manchas (zonas pigmentadas);  

17 - cor de fundo da semente: observada em sementes maduras, correspondendo a 

cor mais clara visualizada: (1) verde; (2) branco; (3) cinzento; (4) amarelo; (5) cor de 

tijolo; (6) castanho claro; (7) castanho; (8) rosa; (9) vermelho; (10) vermelho-escuro; 

(11) vermelho-púrpura; (12) preto;  

18 - cor padrão da semente: observada em sementes maduras, incluindo o auréolo, 

e se o padrão for bicolor apenas a cor clara é considerada: (0) ausente; (1) verde; 

(2) castanho claro ou laranja; (3) castanho-escuro; (4) vermelho; (5) vermelho-

púrpura; (6) preto;  

19 - segunda cor padrão da semente: observada também em sementes maduras, 

onde a cor mais escura do padrão é considerada: (0) padrão com apenas uma 

cor/ausente; (1) vermelho-escuro; (2) vermelho-púrpura; (3) preto;  

20 - padrão do tegumento da semente: corresponde aos vários padrões que a 

semente pode apresentar em função das diferentes formas e localização dos 

pigmentos observados na testa da semente: (0) ausente; (1) padrão apenas à volta 

do auréolo; (2) auréolo distinto com poucos sinais no corpo; (3) auréolo distinto com 
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muitos sinais no corpo; (4) auréolo distinto com manchas em menos de 50% do 

corpo; (5) auréolo distinto com manchas em mais de 50% do corpo; (6) auréolo 

semelhante ao padrão, maculado na região do hilo (mais desenvolvidas próximo do 

micrópilo), presença de alguns sinais; (7) auréolo semelhante ao padrão, maculado 

na região do hilo e o lado frontal, possível presença de alguns sinais; (8) auréolo 

semelhante ao padrão, maculado na região do hilo, lado frontal, lado de trás e em 

baixo; (9) auréolo semelhante ao padrão, maculado na região do hilo, corpo com 

bandas radiadas a partir da região do hilo; (10) auréolo semelhante ao padrão, 

maculado na região do hilo, corpo com manchas orientadas radialmente e 

transversalmente; (11) corpo dispersamente marmoreado; (12) corpo 

moderadamente marmoreado, formando algumas manchas; (13) corpo 

intensamente marmoreado, fundo da semente quase invisível. 

21 - forma da semente (vide anexo);  

22 - germinação das sementes nas vagens: (0) ausente; (1) presente;  

23 - separação da testa da semente: (0) ausente; (1) presente; 

24 - textura da testa da semente: presença de rugas transversais desde o hilo até ao 

lado oposto da semente, analisada com a seguinte escala de notas: (3) lisa; (5) 

moderadamente enrugada; (7) marcadamente enrugada; 

25 - cor do cotilédone: caráter analisado em sementes maduras, de acordo com a 

escala de notas: (1) branco; (2) verde; 

26 - padrão de crescimento da planta: (1) determinado; (2) indeterminado. 

 

3.1.3 Análise estatística dos dados morfoagronômicos 

Para estimar a variabilidade genética existente entre os acessos foi realizada 

a análise de variância univariada, para os dados quantitativos, conforme o seguinte 

modelo: 

 

             

 

em que: 

   : é o valor observado da parcela que recebeu o acesso i na repetição j; 

 : é a média geral; 

  : é o efeito do acesso i (1, 2, ..., 22); 

   : erro experimental. 
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O agrupamento das médias foi realizado por meio do teste de Scott-Knott a 

5% de probabilidade. 

Os acessos foram agrupados pelo método hierárquico de ligação média entre 

grupos (UPGMA), adotando a distância generalizada de Mahalanobis (D2) como 

medida de dissimilaridade (CRUZ; CARNEIRO, 2003). 

 

𝐷   
  𝛿′   𝛿 

 

em que: 

𝐷   
  : é a distância de Mahalanobis entre os acessos i e i’; 

    : matriz de variâncias e covariâncias residuais; 

𝛿′ : [d1 d2 ... dv], sendo             ; 

   : é a média do i-ésimo acesso em relação à j-ésima variável. 

 

A partir da distância generalizada de Mahalanobis foi quantificada também a 

contribuição relativa dos caracteres para a divergência genética de acordo com o 

critério proposto por Singh (1981). 

As variáveis canônicas foram utilizadas para o estudo da diversidade genética 

com o objetivo de identificar indivíduos ou grupos similares por intermédio de uma 

dispersão gráfica. 

Os caracteres qualitativos foram analisados por meio de variáveis 

multicategóricas obtendo-se, assim, uma matriz de dissimilaridade. Para a obtenção 

dessa matriz foi utilizada a moda de cada variável por acesso, sem repetição. 

Posteriormente, foi realizada a análise de agrupamento pelo método de otimização 

de Tocher, citado por Rao (1952). 

As análises foram realizadas com o auxílio do programa GENES (CRUZ, 

2008). 
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3.2 Caracterização molecular 

3.2.1 Germoplasma 

Foram caracterizados, molecularmente, 24 acessos de feijão-fava (Tabela 1), 

no Laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento de Plantas da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), do Departamento de Genética 

da Universidade de São Paulo, em Piracicaba-SP.  

O acesso UFPI-261 apresentou dificuldade de germinação, e então, foi 

incluído o acesso UFPI-720 nas análises moleculares. 

 

3.2.2 Extração de DNA 

Inicialmente, as sementes dos 24 acessos foram semeadas em vasos em 

casa de vegetação e após alguns dias foram coletadas amostras de tecido foliar 

jovem. As mesmas foram imediatamente acondicionadas em isopor contendo 

nitrogênio líquido e levadas ao laboratório, onde foram mantidas em freezer a – 80 

ºC. Depois, foram liofilizadas por 72 h e, em seguida, foram moídas em moinho 

mecânico. O pó resultante foi acondicionado em tubos falcons e armazenados em 

freezer. 

A extração do DNA genômico dos acessos foi realizada conforme o protocolo 

descrito por Doyle; Doyle (1990). A concentração e integridade do DNA extraído foi 

constatada por meio da quantificação de alíquotas de DNA de cada acesso em gel 

de agarose a 0,8%, corado com SYBR® safe, comparando-as com um marcador de 

DNA de concentração conhecida (fago λ). 

 

3.2.3 Reações de amplificação e detecção de polimorfismo alélico 

Para o estudo da divergência genética, 15 marcadores microssatélites 

desenvolvidos e otimizados para P. vulgaris L. foram utilizados em feijão-fava 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 - Identificação dos iniciadores de cada loco utilizados na genotipagem dos 
24 acessos do BAG de Feijão-fava da UFPI.  

Loco Iniciadores Referência 

AG1 
 

F: CATGCAGAGGAAGCAGAGTG 
R: GAGCGTCGTCGTTTCGAT 

Gaitán et al. (2002) 

BM 140 
 

F: TGCACAACACACATTTAGTGAC 
R: CCTACCAAGATTGATTTATGGG 

Gaitán et al. (2002) 

BM 141 
 

F: TGAGGAGGAACAATGGTGGC 
R: CTCACAAACCACAACGCACC 

Gaitán et al. (2002) 

BM 146 
 

F: GAGATGAGTCCTTTCCCTACCC 
R: TGCAGACACAATTTATGAAGGC 

Gaitán et al. (2002) 

BM 154 
 

F: TCTTGCGACCGAGCTTCTCC 
R: CTGAATCTGAGGAACGATGACCAG 

Gaitán et al. (2002) 

BM 155 
 

F: GTTCATGTTTGTTTGACAGTTCA 
R: CAGAAGTTAGTGTTGGTTTGATACA 

Gaitán et al. (2002) 

BM 156 F: CTTGTTCCACCTCCCATCATAGC 
R: TGCTTGCATCTCAGCCAGAATC 

Gaitán et al. (2002) 

BM 160 
 

F: CGTGCTTGGCGAATAGCTTTG 
R: CGCGGTTCTGATCGTGACTTC 

Gaitán et al. (2002) 

BM 164 
 

F: CCACCACAAGGAGAAGCAAC 
R: ACCATTCAGGCCGATACTCC 

Gaitán et al. (2002) 

BM 183 
 

F: CTCAAATCTATTCACTGGTCAGC 
R: TCTTACAGCCTTGCAGACATC 

Gaitán et al. (2002) 

BM 189 
 

F: CTCCCACTCTCACCCTCACT 
R: GCGCCAAGTGAAACTAAGTAGA 

Gaitán et al. (2002) 

BM 211 F: ATACCCACATGCACAAGTTTGG 
R: CCACCATGTGCTCATGAAGAT 

Gaitán et al. (2002) 

BM 212 
 

F: AGGAAGGGATCCAAAGTCACTC 
R: TGAACTTTCAGGTATTGATGAATGAAG 

Gaitán et al. (2002) 

GATS91 
 

F: GAGTGCGGAAGCGAGTAGAG 
R: TCCGTGTTCCTCTGTCTGTG 

Gaitán et al. (2002) 

PVat001 
 

F: GGGAGGGTAGGGAAGCAGTG 
R: GCGAACCACGTTCATGAATGA 

Yu et al. (2000) 

F: forward; R: reverse 

 

As reações de amplificação para os 15 locos foram realizadas com 20 ng de 

DNA, 1 U de Taq DNA polimerase, 2,0 mM de cloreto de magnésio (MgCl2), 0,2 mM 

de cada dNTP, 0,1 μM de cada iniciador (“forward” e “reverse”) e tampão da reação 

de PCR 1X, para um volume final de 20 μL. As condições de amplificação utilizadas 

foram: 94°C por 2 minutos e 30 ciclos de 94°C por 15 segundos, temperatura de 

anelamento (Ta) específica para cada SSR por 15 segundos, 72°C por 15 segundos 

e uma extensão final de 72°C por 10 minutos. 

Os produtos de amplificação foram separados sob condições desnaturantes 

em gel de poliacrilamida a 7%, uréia 7M, por meio de uma potência constante de 70 

watts. Um marcador de alelo foi usado como padrão de tamanho de DNA em escala 

de 10 pb (InvitrogenTM). Após a eletroforese, o gel foi corado com nitrato de prata. 
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3.2.4 Análise estatística dos dados moleculares 

A partir da genotipagem dos géis, os seguintes parâmetros foram estimados: 

frequências alélicas, número de alelos por loco, heterozigosidade observada (Ho) e 

heterozigosidade esperada (He), utilizando o MSTOOLS (PARK, 2001), com o 

objetivo de estimar a diversidade genética. 

Também foi calculado o Conteúdo de Informação Polimórfica (PIC), descrito 

por Botstein et al. (1980), em função do número de alelos detectados, da sua 

distribuição e frequência na população estudada. Os valores do PIC por loco foram 

determinados pela expressão:  

 

      ∑  
  

 

Nesta expressão,    corresponde à frequência do alelo i na população. O 

cálculo foi baseado no número de alelos detectados em cada loco e a frequência 

relativa de cada alelo no conjunto total dos acessos. Portanto, o PIC fornece uma 

estimativa do poder discriminatório do loco, por considerar não somente o número 

de alelos por loco, mas também a frequência relativa desses alelos. Por sua vez, o 

PIC está diretamente associado à divergência genética e ao número de acessos em 

estudo. Segundo a classificação de Botstein et al. (1980), marcadores com valores 

de PIC superiores a 0,5 foram considerados muito informativos, valores entre 0,25 e 

0,50, mediamente informativos, e valores inferiores a 0,25, pouco informativos.  

O programa Structure versão 2.1 (PRITCHARD; STEPHENS; DONNELLY, 

2000) foi utilizado para inferir o número de grupos (K) de indivíduos geneticamente 

relacionados através de métodos bayesianos, com o objetivo de visualizar a 

estrutura genética do BAG de feijão-fava da UFPI. O modelo utilizado foi sem 

mistura. 

A determinação do número K mais provável em relação aos propostos (K=1 a 

K=10) foi realizada utilizando-se valores de ΔK (EVANNO; REGNAUT; GOUDET, 

2005). A partir do valor do K selecionado, foi gerado um gráfico utilizando o 

programa Structure.  

Foi construído um dendrograma pela matriz de distância genética de Rogers 

(1972), modificada por Wright (1978), e pelo critério de agrupamento UPGMA, 

utilizando-se o programa NTSYS (ROHLF, 1989). A estabilidade dos agrupamentos 

foi testada por meio de 10.000 reamostragens bootstrap. 

javascript:popRef2('i1545-1542-93-2-447-Park1')
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização morfoagronômica 

Por meio do teste F (Tabela 3) foram detectadas diferenças significativas ao 

nível de 5% e 1% de probabilidade entre os acessos para os caracteres avaliados, 

evidenciando a existência de variabilidade genética entre os mesmos, exceto para 

os caracteres largura e comprimento da folha. 

Os coeficientes de variação (CV) entre os onze caracteres variaram de 4,66% 

a 26,28%, para largura da semente e comprimento da folha, respectivamente, sendo 

baixo para os caracteres comprimento da vagem (7,59%), largura da vagem 

(6,41%), comprimento da semente (7,09%) e largura da semente (4,66%); médio 

para número de dias para a floração (12,90%), número de lóculos por vagem 

(14,45%), peso de 100 sementes (13,17%), número de sementes por vagem 

(14,40%) e espessura da semente (10,73%) e alto para largura da folha (25,21%) e 

comprimento da folha (26,28%). A maioria dos caracteres apresentou valores 

considerados de baixo a médio, indicando uma boa precisão experimental. Vale 

ressaltar que variáveis de natureza quantitativa são bastante influenciadas pelo 

ambiente. 

Segundo Pimentel Gomes (2009), a precisão experimental é considerada alta 

quando o coeficiente de variação é inferior a 10%, média quando estiver entre 10% a 

20%, baixa quando situada entre 20% a 30% e muito baixa quando ele for superior a 

30%. No entanto, essa classificação não leva em consideração as particularidades 

da cultura estudada e não faz distinção quanto à natureza do caráter estudado 

(COSTA; SERAPHIN; ZIMMERMANN, 2002). 

Oliveira-Silva et al. (2011) caracterizaram 166 acessos de feijão-fava da 

Embrapa CENARGEN e verificaram a existência de variabilidade genética entre os 

mesmos para os oito caracteres avaliados (dias para a floração, comprimento e 

largura da vagem, número de lóculos por vagem, número de sementes por vagem, 

comprimento, largura e espessura da semente). 
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Tabela 3 - Resumo da análise de variância para onze caracteres quantitativos avaliados entre 22 acessos de feijão-fava. Teresina-PI, 
2012.  

FV GL Quadrados Médios 

  LF CF NDF COMPV NLV LV CS LS P100S NSV ES 

Tratamentos 21 0,92ns 3,33ns 1407,75** 1,21** 0,41* 0,03** 3,66** 0,98** 91,77** 0,43** 0,97* 

Resíduo 66 1,16 4,50 122,05 0,19 0,15 0,01 0,68 0,15 27,21 0,15 0,39 

Média  4,27 8,08 85,65 5,74 2,68 1,31 11,61 8,44 39,61 2,66 5,84 

CV (%)  25,21 26,28 12,90 7,59 14,45 6,41 7,09 4,66 13,17 14,40 10,73 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F;  
* significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; 
 ns: não significativo pelo teste F 
FV: fonte de variação; GL: grau de liberdade; CV: coeficiente de variação 
LF (largura da folha), CF (comprimento da folha), NDF (número de dias para a floração), COMPV (comprimento da vagem), NLV (número de lóculos por vagem), LV 
(largura da vagem), CS (comprimento da semente), LS (largura da semente), P100S (peso de 100 sementes), NSV (número de sementes por vagem), ES 
(espessura da semente). 

 

3
3
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O teste de Scott-Knott confirmou a variabilidade genética entre os acessos 

para número de dias para a floração, comprimento da vagem, número de lóculos por 

vagem, largura da vagem, comprimento da semente, largura da semente, peso de 

100 sementes, número de sementes por vagem e espessura da vagem (Tabela 4). 

Os caracteres número de dias para a floração e comprimento da semente 

apresentaram maior variabilidade entre os acessos, formando quatro grupos 

diferentes, seguidos de comprimento da vagem, largura da vagem, largura da 

semente e espessura da semente que permitiram a formação de três grupos 

diferentes.  

O número de dias para a floração apresentou média de 85,65 dias, variando 

de 54 (UFPI-229) a 130 dias (UFPI-252), demonstrando a possibilidade de seleção 

para esse caráter. Ruiz et al. (2010) observaram uma variação de 46 a 100 dias para 

o florescimento ao avaliar variedades locais de feijão-fava em Porto Rico. Já 

Martínez-Castillo et al. (2004) verificaram que a variedade cultivada mais precoce 

apresentou florescimento aos 101 dias, enquanto que Santos et al. (2002) 

estudaram duas variedades precoces e detectaram a mais precoce aos 49 dias com 

50% das plantas em floração. A precocidade é uma característica de suma 

importância, pois representa a possibilidade de até três cultivos por ano, viabilizando 

aumentar e/ou estabilizar a produção em regiões com longos períodos de seca 

(FREIRE FILHO et al., 2005), sendo que ela corresponde ao período que vai da 

semeadura até o início da maturidade. 

O comprimento da vagem, com média de 5,74 cm, variou de 4,54 cm (UFPI-

239) a 6,88 cm (UFPI-262). A largura da vagem, cuja média foi de 1,31 cm, variou de 

1,14 cm (UFPI-236) a 1,52 cm (UFPI-262). Melo (2011), caracterizando 26 acessos 

de feijão-fava, detectou variação de 1,17 a 1,74 cm para esse caráter. Santos et al. 

(2002) verificaram em oito acessos de feijão-fava variação de 6,2 a 8,9 cm e 1,06 a 

1,98 cm para comprimento e largura da vagem, respectivamente. Essas 

características são importantes, pois as vagens verdes de feijão-fava podem ser 

utilizadas para a alimentação (MELO, 2011).   

O número de lóculos por vagem, com média de 2,68, apresentou variação de 

1,97 (UFPI-216) a 3,20 (UFPI-229). O comprimento da semente, com média de 

11,61 mm, variou de 10,10 mm (UFPI-220) a 13,61 mm (UFPI-262). A largura da 

semente, com média de 8,44 mm, variou de 7,72 mm (UFPI-220) a 9,48 mm (UFPI-

264). A espessura da semente, cuja média foi de 5,84 mm, variou de 5,06 mm 

(UFPI-251) a 7,32 mm (UFPI-221). As maiores médias verificadas por Guimarães et 
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al. (2007) ao caracterizarem 14 acessos de feijão-fava foram de 16,90 mm, 11,70 

mm e 6,10 mm para comprimento, largura e espessura da semente, 

respectivamente. Segundo Vargas et al. (2003), o estudo da variação das 

características das sementes consiste em um dos principais critérios para explicar a 

origem e a diversidade genética do feijão-fava.   

O peso de 100 sementes, com média de 39,61 g, variou de 31,63 g (UFPI-

217) a 50,68 g (UFPI-261). Gomes et al. (2010) avaliaram acessos de feijão-fava 

com relação a componentes de produtividade e detectaram variação de 23,28 g a 

39,47 g para esse caráter. Enquanto Oliveira; Torres; Bebedito (2011) estimaram 

variação de 31,16 g a 49,96 g e Santos et al. (2002) obtiveram variação de 32,6 g a 

79,5 g. Isso  indica alta variação de tamanho da semente em feijão-fava. Segundo 

Castiñeiras et al. (1991), a forma e o peso de 100 sementes podem ser 

reconhecidos em três grupos de feijão-fava: “batata”, englobando sementes 

pequenas cujo peso varia de 35 a 50 g; “sieva”, compreendendo sementes médias e 

planas cujo peso varia de 50 a 70 g; e “grande lima”, envolvendo sementes grandes 

com peso oscilando de 70 a 110 g. Considerando esse critério de classificação, os 

acessos avaliados no presente estudo apresentaram sementes pequenas, sendo 

englobadas no grupo “batata”, já que o peso de 100 sementes variou de 31,63 g a 

50,68 g. 

O número de sementes por vagem, com média de 2,66, variou de 1,97 (UFPI-

216) a 3,17 (UFPI-229). Segundo Vieira (1992), o número de sementes de feijão-

fava varia de duas a quatro. Guimarães et al. (2007) verificaram variação de duas a 

quatro sementes por vagem enquanto que Melo (2011) observou média de 2,40, 

com variação de 1,61 a 2,85 sementes por vagem, semelhante ao obtido nesse 

estudo.  
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Tabela 4 - Valores médios e resultados da aplicação do teste de Scott-Knott para os caracteres(1) 
avaliados entre 22 acessos de feijão-fava. Teresina-PI, 2012.  

Acessos* NDF 
(dias) 

COMPV 
(cm) 

LV 
(cm) 

NLV 
 

CS 
(mm) 

LS 
(mm) 

ES 
(mm) 

P100S 
(g) 

NSV 

UFPI – 216 102,50b 4,96c 1,16c 1,97b 11,29c 7,94c 5,42c 43,81a 1,97b 

UFPI – 217 90,00c 5,23c 1,24c 2,25b 12,20b 8,86b 5,38c 31,63b 2,25b 

UFPI – 218 89,25c 5,56b 1,28c 2,95a 10,13d 8,07c 6,07b 32,99b 2,95a 

UFPI – 220 86,75c 4,96c 1,27c 2,42b 10,10d 7,72c 6,17b 35,70b 2,42b 

UFPI – 221 69,25d 6,05b 1,25c 2,82a 11,10c 8,59b 7,32a 38,84b 2,82a 

UFPI – 224 91,75c 5,69b 1,26c 2,71a 11,45c 8,47b 5,95b 39,36b 2,67a 

UFPI – 225 95,50c 5,66b 1,42b 2,20b 11,53c 8,50b 6,23b 39,97b 2,07b 

UFPI – 228 87,75c 6,02b 1,39b 2,70a 11,80c 8,35c 5,28c 37,39b 2,67a 

UFPI – 229 54,00d 6,01b 1,49a 3,20a 11,27c 8,43b 6,43b 40,19b 3,17a 

UFPI – 230 77,00d 5,80b 1,21c 2,80a 11,66c 8,08c 5,50c 35,81b 2,80a 

UFPI – 232 81,50c 5,94b 1,33c 2,72a 10,59d 8,17c 6,26b 38,87b 2,72a 

UFPI – 236 66,75d 5,72b 1,14c 2,67a 11,89c 8,27c 5,59c 38,51b 2,65a 

UFPI – 239 70,50d 4,54c 1,26c 2,23b 10,78d 7,76c 5,73c 35,66b 2,23b 

UFPI – 242 71,50d 6,11b 1,39b 2,95a 11,64c 8,64b 5,84c 39,04b 2,95a 

UFPI – 245 82,00c 5,82b 1,32c 2,82a 11,79c 8,60b 5,82c 38,75b 2,77a 

UFPI – 247 81,00c 5,11c 1,39b 2,75a 12,22b 9,09a 5,63c 39,89b 2,75a 

UFPI – 250 80,00c 5,63b 1,31c 2,82a 10,28d 7,98c 6,15b 37,89b 2,82a 

UFPI – 251 121,50a 6,20b 1,31c 2,93a 13,19a 8,92b 5,06c 45,80a 2,90a 

UFPI – 252 130,00a 5,86b 1,29c 3,02a 11,18c 7,79c 6,06b 35,84b 3,02a 

UFPI – 261 116,00a 6,76a 1,33c 2,96a 12,41b 8,64b 5,61c 50,68a 2,96a 

UFPI – 262 65,00d 6,88a 1,52a 2,72a 13,61a 9,35a 5,28c 46,25a 2,67a 

UFPI – 264 74,75d 5,77b 1,36b 2,22b 13,20a 9,48a 5,67c 48,57a 2,20b 

* Médias com a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.  
(1)

NDF (número de dias para a floração), COMPV (comprimento da vagem), NLV (número de lóculos por vagem), LV 
(largura da vagem), CS (comprimento da semente), LS (largura da semente), P100S (peso de 100 sementes), NSV 
(número de sementes por vagem) e ES (espessura da semente). 

3
6
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As medidas de dissimilaridade genética (Tabela 5), estimadas por meio das 

distâncias generalizada de Mahalanobis (D2), mostraram que os acessos UFPI-262 e 

UFPI-252 (D2 = 88,74) foram os mais divergentes e UFPI-218 e UFPI-250 (D2 = 

2,67), os mais similares. Os acessos mais similares não são recomendados para 

serem inseridos em programas de melhoramento genético por hibridação, a fim de 

não tornar a variabilidade genética restrita, o que inviabilizaria ganhos obtidos com a 

seleção (CORREA; GONÇALVES, 2012). A escolha de genitores com base apenas 

na divergência deve ser evitada, devendo-se levar em consideração também os 

seus desempenhos. O mais apropriado seria recomendar cruzamentos entre 

genitores divergentes e que apresentem desempenho superior para as 

características desejáveis, tais como precocidade (MARTINS; PIRES; OLIVEIRA, 

2002). 

Brito-Silva et al. (2011) observaram que as medidas de dissimilaridade 

genética entre 24 acessos de feijão-fava do BAG da UFPI foram 0,54 para os mais 

similares e 35,60 para os mais divergentes, enquanto Carmo et al. (2013) 

verificaram distância máxima de 890,65 e distância mínima de 61,14 para acessos 

de feijão-fava de crescimento determinado. 
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Tabela 5 - Medidas de dissimilaridade entre 22 acessos de feijão-fava com base na distância generalizada de Mahalanobis. Teresina-PI, 
2012.   

 

 

 UFPI-
217 

UFPI-
262 

UFPI-
242 

UFPI-
236 

UFPI-
247 

UFPI-
221 

UFPI-
229 

UFPI-
245 

UFPI-
239 

UFPI-
218 

UFPI-
232 

UFPI-
230 

UFPI-
225 

UFPI-
261 

UFPI-
252 

UFPI-
251 

UFPI-
224 

UFPI-
216 

UFPI-
250 

UFPI-
228 

UFPI-
264 

UFPI-220 23,66 56,16 15,48 19,58 29,81 18,56 24,13 11,38 9,77 4,26 10,74 12,41 21,80 44,02 28,29 43,71 12,59 13,59 3,12 14,22 33,64 

UFPI-217  40,50 17,42 16,05 23,58 27,22 45,77 10,46 27,91 15,78 25,15 14,50 29,82 46,14 47,06 31,61 12,91 22,36 22,76 16,59 14,34 

UFPI-262   17,06 43,10 57,53 37,45 36,24 33,27 59,98 47,29 26,63 38,16 31,57 50,50 88,74 67,49 45,66 56,18 39,07 21,85 20,14 

UFPI-242    14,87 23,22 12,77 11,10 7,57 19,04 9,74 6,85 9,22 22,68 39,16 47,56 43,92 15,72 26,94 6,86 6,91 14,86 

UFPI-236     32,22 14,81 31,34 6,71 22,01 15,01 21,30 2,77 36,68 40,53 42,42 33,69 9,96 21,09 15,31 18,36 21,08 

UFPI-247      49,92 29,46 21,25 18,91 26,36 44,14 29,73 54,76 78,41 68,90 48,39 32,89 41,11 30,57 32,90 28,99 

UFPI-221       25,89 12,83 33,83 14,30 9,34 12,80 25,93 36,35 42,11 50,30 14,12 31,01 10,73 18,59 25,55 

UFPI-229        22,80 18,35 23,81 22,46 24,83 45,17 73,26 71,20 78,04 35,64 53,94 16,25 27,19 37,51 

UFPI-245         19,33 6,71 12,90 4,68 20,11 29,17 29,96 22,34 3,16 16,97 7,67 8,09 12,88 

UFPI-239          14,88 25,17 17,61 42,21 73,82 55,70 64,53 26,04 26,12 13,83 27,90 37,82 

UFPI-218           8,02 7,96 23,06 35,51 25,07 35,22 7,62 15,59 2,67 11,29 28,12 

UFPI-232            13,25 13,24 28,51 35,57 47,06 14,89 18,63 3,92 8,17 24,35 

UFPI-230             29,32 33,44 29,87 30,18 8,04 17,15 8,47 10,42 23,32 

UFPI-225              31,36 38,77 41,75 22,56 20,82 19,48 11,51 27,28 

UFPI-261               21,67 17,45 21,24 25,08 34,62 27,84 37,77 

UFPI-252                21,18 22,22 24,76 30,50 32,55 65,69 

UFPI-251                 19,04 25,21 41,61 29,41 35,98 

UFPI-224                  13,37 10,18 14,30 17,06 

UFPI-216                   16,41 18,57 28,84 

UFPI-250                    9,07 25,93 

UFPI-228                     19,09 

3
8
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As variâncias (autovalores) e as variâncias percentuais acumuladas das 

variáveis canônicas (Tabela 6), relativas aos 22 acessos de feijão-fava e aos 9 

caracteres, demonstraram que as quatro primeiras variáveis foram capazes de 

explicar 82,70% da variação total existente. Segundo Cruz; Regazzi (2001), a 

análise consiste em restringir a variabilidade genética existente nas primeiras 

variáveis, a qual é referenciada como sendo acima de 80%.  

 

Tabela 6 - Estimativas dos autovalores associados às variáveis canônicas, 
importância relativa (raiz %) e acumulada referente aos descritores 
quantitativos avaliados em 22 acessos de feijão-fava. Teresina-PI, 
2012. 

Variável 
canônica 

Raiz Raiz (%) % Acumulada 

  VC 1 4,15 33,56 33,56 

VC 2 2,90 23,48 57,04 
VC 3 2,17 17,63 74,67 

VC 4 0,99 8,02 82,70 
VC 5 0,92 7,43 90,13 

VC 6 0,47 3,81 93,94 
VC 7 0,36 2,99 96,94 

VC 8 0,28 2,24 99,18 
VC 9 0,10 0,82 100,00 

 

Resultados semelhantes aos obtidos nesse trabalho foram observados por 

Melo (2011), no qual as cinco primeiras variáveis foram capazes de acumular uma 

porcentagem satisfatória (84,54%) da variabilidade genética total de 26 acessos de 

feijão-fava avaliados em 17 descritores agronômicos.  

Pinto et al. (2010), ao avaliarem 18 descritores morfológicos em 36 acessos 

de guariroba (Syagrus oleracea), detectaram 71,36% da variação total nas seis 

primeiras variáveis. Porém, em outros trabalhos a variação total pode ser explicada 

pelas duas ou três primeiras variáveis. Bertini; Teófilo; Dias (2009) observaram que 

as duas primeiras variáveis canônicas explicaram 92,72% da variação total ao 

estudar 16 acessos de feijão-caupi. Brito-Silva (2011) ao avaliar seis descritores em 

24 acessos de feijão-fava detectou que as três primeiras variáveis explicaram 

86,64% da variação total. 

A contribuição relativa de cada caráter para a divergência é de suma 

importância para a identificação daqueles de maior contribuição e auxílio no 

descarte dos que pouco contribuem, com o intuito de reduzir mão-de-obra, tempo e 

custos (CORREA; GONÇALVES, 2012). Sendo assim, os caracteres que 

apresentaram maior contribuição para a divergência (Tabela 7), segundo critério 
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proposto por Singh, foram: número de dias para a floração (23,44%), comprimento 

da vagem (20,75%), número de sementes por vagem (12,62%) e largura da semente 

(12,25%). Gomes et al. (2010) verificaram que o número de dias para maturação 

(73,30%) foi o caráter que mais contribuiu para a divergência entre seis acessos de 

feijão-fava. Já Brito-Silva (2011) observou que os caracteres que mais contribuíram 

para a divergência entre acessos de feijão-fava foram largura da vagem (33,45%), 

número de vagens por planta (25,69%), comprimento da vagem (20,27%) e número 

de sementes por vagem (10,73%). 

 

Tabela 7 - Contribuição relativa dos caracteres para divergência conforme Singh 
(1981). Teresina-PI, 2012. 

Caracteres Valor (%) 

Número de dias para a floração 23,44 

Comprimento da vagem 20,75 

Número de sementes por vagem 12,62 

Largura da semente 12,25 

Largura da vagem 9,83 

Número de lóculos por vagem 6,20 

Espessura da semente 5,23 

Peso de 100 sementes 3,59 

Comprimento de 100 sementes 1,91 

 

O dendrograma (Figura 2), resultante da análise de agrupamento pelo método 

hierárquico UPGMA, com base na distância generalizada de Mahalanobis, permitiu a 

formação de quatro grupos a uma distância em torno de 58%. 

No grupo I foram alocados os acessos UFPI-225, UFPI-264, UFPI-217, UFPI-

216, UFPI-221, UFPI-224, UFPI-245, UFPI-230, UFPI-236, UFPI-228, UFPI-232, 

UFPI-242, UFPI-250, UFPI-218 e UFPI-220. Esses acessos apresentaram as 

menores médias para o caráter número de dias para a floração, agrupando, assim, 

os acessos mais precoces dentre os estudados. Isso é importante por possibilitar o 

cultivo mais de uma vez por ano. 

O grupo II reuniu os acessos UFPI-239, UFPI-229 e UFPI-247. Eles também 

apresentaram médias baixas para o caráter número de dias para a floração. Os 

acessos UFPI-247 e UFPI-229 apresentaram as maiores médias para os caracteres 

número de lóculos por vagem e número de sementes por vagem. 
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No grupo III, por sua vez, foi alocado o acesso UFPI-262. Além de ser um dos 

mais divergentes, ele também apresentou as maiores médias para a maioria dos 

caracteres. 

Já o grupo IV foi formado com os acessos UFPI-252, UFPI-251 e UFPI-261, 

os quais apresentaram as maiores médias para número de dias para floração, 

sendo, assim, os mais tardios. Os acessos UFPI-261 e UFPI-251 obtiveram as 

maiores médias para peso de 100 sementes. O tamanho da semente pode ser 

considerado uma característica importante, do ponto de vista de desenvolvimento 

fisiológico do feijão-fava, uma vez que Dobert; Blevins (1993) observaram que 

plantas desenvolvidas a partir de sementes maiores produziram mais nódulos e 

matéria seca de parte aérea do que sementes menores, sugerindo, assim, maior 

fixação de nitrogênio atmosférico. Além disso, o tamanho da semente é considerado 

um critério importante na preferência dos consumidores (PENHA, 2011). 
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Figura 2 - Dendrograma gerado pelo método UPGMA, com base na distância de Mahalanobis, para os caracteres 
quantitativos avaliados em 22 acessos de feijão-fava. Teresina-PI, 2012.  
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Na avaliação dos caracteres qualitativos de feijão-fava, utilizando-se o método 

de otimização de Tocher, observou-se a formação de dez grupos (Tabela 8).  

 

Tabela 8 - Agrupamento de 22 acessos de feijão-fava por meio do método de 
otimização de Tocher, com base nos caracteres qualitativos. Teresina- 
PI, 2012. 

Grupos Acessos Características 

I 

UFPI-221, UFPI-228, 

UFPI-225, UFPI-230 

e UFPI-250 

Maioria com cor de fundo vermelho-escuro e cor 

padrão vermelho 

 

II 

 

UFPI-261, UFPI-224 

e UFPI-220 

 

Asas medianamente abertas, curvatura da 

vagem direita e cor de fundo da semente 

amarelo 

 

III 

UFPI-247, UFPI-245, 

UFPI-229 e UFPI-

239 

Vagem ligeiramente curva e presença da 

separação da testa da semente 

 

 

IV 

 

 

UFPI-252 e UFPI-

216 

 

Cor de fundo e cor padrão creme, segunda cor 

padrão castanho claro e padrão do tegumento 

da semente com auréolo semelhante ao padrão, 

maculado na região do hilo, corpo com bandas 

radiadas a partir da região do hilo 

 

V UFPI-217 e UFPI-

262 

Ápice da vagem longo, cor de fundo da semente 

vermelho-escuro e cor padrão da semente 

vermelho 

 

  VI 

 
 
 

UFPI-236 e UFPI-

218 

Cor de fundo e cor padrão creme e segunda cor 

padrão roxo 

 

  
Continua... 
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Tabela 8 - Agrupamento de 22 acessos de feijão-fava por meio do método de 
otimização de Tocher, com base nos caracteres qualitativos. Teresina- 
PI, 2012.                                                                              (Conclusão) 

Grupos Acessos Características 

   

VII UFPI-232 Cor de fundo amarelo e segunda cor padrão 

vermelho-escuro 

VIII UFPI-242 Asas violeta e cor de fundo castanho-escuro 

 

 

IX 

 

UFPI-251 

Cor de fundo da semente branco, segunda cor 

padrão castanho-escuro e padrão do tegumento 

da semente com auréolo distinto com manchas 

em menos de 50% do corpo 

 

X UFPI-264 Vagem curva, cor de fundo da semente e 

cor padrão da semente preto 

 

Dos 26 caracteres qualitativos utilizados para avaliar os acessos, verificou-se 

que alguns não contribuíram para diferenciar os acessos estudados, entre eles 

pode-se citar: cor da quilha, tamanho do botão floral, posição do cacho, orientação 

das vagens em relação aos cachos, germinação das sementes nas vagens, textura 

da testa da semente, cor do cotilédone e padrão de crescimento da planta, sendo 

esverdeada, pequeno, cacho emergindo das folhas, vagens prostradas, ausente, 

textura lisa, cotilédone branco, crescimento indeterminado, respectivamente, em 

todos os acessos. 

A maioria dos acessos avaliados apresentaram asas brancas, abertura das 

asas paralelas, ápice da vagem curto, curvatura da vagem direita e cor da vagem 

castanho, sendo que a variação entre eles foi observada quando avaliados os 

caracteres cor da semente e padrão do tegumento da semente (Figura 3). Esses 

resultados mostram que há divergência entre os acessos para essas características.  
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Figura 3 – Cor da semente e padrão da semente observados em acessos de 
feijão-fava. (a) UFPI-228; (b) UFPI-247; (c) UFPI-220 e (d) UFPI-
251. 

 

               
  

  
             Fonte: Autoria própria 

 

Uma característica marcante do feijão-fava, que o distingue de outros feijões, 

é a presença de linhas que irradiam do hilo para a região dorsal das sementes, 

porém em algumas variedades essas linhas podem não ser tão facilmente 

observadas (VIEIRA, 1992). O descritor para P. lunatus L. caracteriza essas linhas 

como padrão do tegumento da semente. 

As diferenças nos padrões visuais dos grãos são de extrema importância para 

os melhoristas que visam atender as preferências dos consumidores. Segundo 

Guimarães et al. (2007), a cor da semente é considerada um fator que pode 

contribuir para uma melhor comercialização do produto, e isto dependerá das 

preferências do consumidor nas diferentes regiões. No Piauí, por exemplo, pode ser 

a b 

c d 
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observada uma preferência por sementes do tegumento branco em Teresina, ao 

passo que na região centro-sul do estado, a preferência é por sementes brancas 

com tegumento rajado (LOPES et al., 2010). 

Carmo et al. (2013) caracterizaram acessos de feijão-fava de crescimento 

determinado e observaram que os agrupamentos de Tocher e UPGMA permitiram a 

formação de três grupos quando avaliados oito caracteres qualitativos. Os 

caracteres cor de fundo da semente, cor padrão e segunda cor padrão da semente, 

padrão do tegumento da semente e forma da semente apresentaram variação entre 

os acessos, sendo os responsáveis pela formação dos grupos. Ao passo que os 

caracteres separação da testa e textura da testa da semente e cor da vagem não 

apresentaram variação entre os acessos estudados. 

 

4.2 Caracterização molecular 

 

Dos 15 locos microssatélites testados, dez apresentaram padrão polimórfico. 

Esse resultado demonstra sucesso na transferibilidade desses iniciadores, tendo em 

vista que foram desenvolvidos para P. vulgaris L.  

O número de alelos por loco variou de 2 a 7, sendo que a maioria dos locos 

apresentou 2 alelos (Figura 4). 
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Figura 4 - Histograma das frequências relativas dos alelos encontrados nos dez 
locos microssatélites utilizados na genotipagem de 24 acessos de feijão-
fava. Piracicaba-SP, 2012. 
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Figura 4 - Histograma das frequências relativas dos alelos encontrados nos dez 
locos microssatélites utilizados na genotipagem de 24 acessos de feijão-
fava. Piracicaba-SP, 2012.                                                  (Conclusão) 

 

   

 

 

 

Os locos que apresentaram maior variação alélica em pares de bases foram o 

PVat001, contendo sete alelos, e o GATS91, com cinco alelos (Figura 5) enquanto 

os de menor variação foram BM 140, BM 141, BM 154, BM 156 e BM 183, 

apresentando dois alelos. Melo (2011) estudou a diversidade genética entre 26 

acessos provenientes do BAG de Feijão-fava da UFPI e encontrou variação alélica 

de 2 a 5 alelos por loco. O loco com maior variação foi o BM 211 (com 5 alelos)  e o 

de menor foi o BM 140 (apresentando 2 alelos), resultado similar ao encontrado no 

presente trabalho. 
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Figura 5 – Padrões do marcador microssatélite, correspondente ao loco GATS91, 
em  24 acessos de feijão-fava. Piracicaba-SP, 2012.  

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Já Oliveira-Silva (2011), estudou a diversidade genética entre 192 acessos de 

feijão-fava do Banco de Germoplasma da Embrapa CENARGEN e verificou variação 

de 5 (BM 155) a 15 (BM 170) alelos por loco. Essa alta variação detectada pode ser 

explicada em virtude da quantidade de acessos estudados. 

A heterozigosidade média esperada (He), parâmetro conhecido como 

diversidade genética de Nei (NEI, 1978), variou de 0,0816 para os locos BM 140 e 

BM 183 a 0,7775 para o loco PVat001, com uma média de 0,3160 (Tabela 9). Ao 

passo que a heterozigosidade média observada (Ho) foi inferior à esperada. Isso 

pode indicar uma deficiência de heterozigotos em virtude das altas taxas de 

endogamia, as quais podem ser explicadas em decorrência principalmente do 

sistema reprodutivo da espécie, que é classificado como uma espécie mista 

predominantemente autógama de acordo com o critério de Schemnske; Lande 

(1985). 
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Tabela 9 - Parâmetros de diversidade genética para os dez locos microssatélites 
polimórficos estudados em 24 acessos de feijão-fava. Piracicaba-SP, 
2012. 

Loco Número de 
alelos por loco 

Ho He PIC 

BM 140 2 0 0,0816 0,0767 

BM 141 2 0 0,2509 0,2149 

BM 154 2 0 0,1560 0,1411 

BM 156 2 0 0,0850 0,0797 

BM 164 4 0 0,3130 0,2907 

BM 183 2 0 0,0816 0,0767 

BM 189 3 0 0,1662 0,1563 

BM 211 3 0,0455 0,5211 0,4007 

GATS91 5 0 0,7270 0,6647 

PVat001 7 0,0417 0,7775 0,7240 

Média 3,2 0,0087 0,3160 0,2825 

Ho: heterozigosidade observada; He: heterozigosidade esperada; PIC: conteúdo de informação 
polimórfica 

  

Resultados semelhantes foram obtidos por Melo (2011) que verificou 

heterozigosidade média esperada variando de 0,038 a 0,719, com média de 0,486 e 

heterozigosidade média observada inferior a esperada, evidenciando também uma 

deficiência de heterozigotos. 

O PIC, calculado para estimar o poder discriminatório de cada loco, variou de 

0,0767 para os locos BM 140 e BM 183 a 0,7240 para o loco PVat001, com uma 

média de 0,2825. Segundo a classificação de Botstein et al. (1980), marcadores com 

valores de PIC superiores a 0,5 são considerados muito informativos, valores entre 

0,25 e 0,50, mediamente informativos, e valores inferiores a 0,25, pouco 

informativos. 

Dessa forma, os resultados demonstram que os locos PVat001 e GATS91 

são muito informativos, podendo ser indicados para estudos com feijão-fava, 

enquanto que considerando todos os locos estudados a média foi de 0,2825, sendo, 

assim, mediamente informativos. Portanto, para estimar o poder discriminatório de 

cada loco, o PIC não considera somente o número de alelos por loco, mas também 

a frequência relativa desses alelos. 

Além disso, pode-se destacar o loco BM 211, que apresentou três alelos, 

sendo que dois deles apareceram em uma frequência relativamente alta, tendo 

apresentado também PIC de 0,40. Melo (2011) detectou, em estudo realizado com 

feijão-fava, que ele aparece como sendo um dos locos mais informativos.  
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Para a análise de estruturação da diversidade genética foi empregada a 

abordagem bayesiana realizada pelo programa Structure, para definir o número de 

grupos K mais provável nos acessos. O valor de “K” variou de 1 a 10, sendo que o K 

ideal foi determinado por meio da utilização do método de Evanno; Regnaut; Goudet 

(2005). 

Conforme visualizado no gráfico abaixo (Figura 6) pode-se destacar o valor de 

K=2 para a representação dos grupos formados pelo Structure. 

 

Figura 6 - Valores de ΔK para cada valor de K, calculado de acordo com o proposto 
por Evanno; Regnaut; Goudet (2005). O maior valor de K corresponde 
ao K ótimo. Piracicaba-SP, 2012. 

 

 

 

 
 

Dos 24 acessos analisados, considerando K=2, 13 foram alocados no grupo I 

(vermelho), enquanto nove foram dispostos no grupo II (verde), conforme visualizado 

na Figura 7. Como a maioria das barras encontra-se cheia, sendo que cada uma 

representa um acesso, pode-se constatar a possibilidade de eles estarem agrupados 

corretamente, com exceção de UFPI-247 e UFPI-250, que apresentaram mistura de 

cores em suas respectivas barras, o que indica a porcentagem de genoma 

compartilhado entre grupos, sugerindo hibridação entre os mesmos. 
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Figura 7 - Teste de atribuição para os 24 acessos de feijão-fava avaliados (K=2). 
Os acessos são representados pelas barras verticais coloridas. A 
mesma cor em acessos diferentes indicam que eles pertencem ao 
mesmo grupo. Cores diferentes no mesmo acesso indicam a 
porcentagem do genoma compartilhado com cada grupo. 
Q=coeficiente de participação do acesso em cada grupo. Piracicaba-
SP, 2012. 

 

 
 
 

 
 

Os acessos UFPI-224, UFPI-228, UFPI-229, UFPI-230, UFPI-232, UFPI-237, 

UFPI-242, UFPI-252 e UFPI-264 procedentes de Minas Gerais, os acessos UFPI-

220 e UFPI-245 provenientes de Goiás, o acesso UFPI-251, de Mato Grosso e o 

acesso UFPI-255, de Espírito Santo foram alocados no grupo I. Já o grupo II reuniu 

os acessos UFPI-218, UFPI-221, UFPI-225, UFPI-236 e UFPI-239 procedentes de 

Minas Gerais, UFPI-216, de Goiás, UFPI-217, de São Paulo, UFPI-262 proveniente 

de Espírito Santo e UFPI-720, do Piauí. 

Comparando o agrupamento gerado pelo Structure, baseado na 

caracterização molecular, com o agrupamento gerado pelo método UPGMA, com 

base nos 11 caracteres quantitativos, percebe-se que os acessos UFPI-220, UFPI-

224, UFPI-228, UFPI-230, UFPI-232, UFPI-242, UFPI-245 e UFPI-264 foram 

concordantes, aparecendo juntos em ambos os agrupamentos. 

Na Figura 8 encontra-se o dendrograma gerado a partir do método de 

agrupamento UPGMA, com base na distância genética de Rogers modificada por 

Wright, obtido a partir da genotipagem dos dez locos microssatélites para os 24 

acessos de feijão-fava. Verificou-se a formação de seis grupos a partir do 

dendrograma gerado com um corte a uma distância de aproximadamente 0,53. O 

grupo I gerado pelo programa Structure corresponde ao grupo III do dendrograma da 

figura 7, mostrando, assim, haver uma correspondência entre os agrupamentos 

gerados.  
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Observou-se que em geral não houve relação entre a procedência do acesso 

com a alocação do mesmo nos grupos formados pelo dendrograma, sendo que a 

maioria dos acessos provenientes do estado de Minas Gerais encontra-se disperso 

entre os grupos. Isso pode ser explicado pela provável ocorrência de troca de 

sementes entre os produtores, devido à proximidade das regiões e também pelo 

próprio sistema reprodutivo do feijão-fava. 

Guimarães et al. (2007), por meio do dendrograma construído a partir de 22 

acessos de feijão-fava analisados por meio de marcadores RAPD, verificaram a 

formação de dois grupos principais, cujos acessos não se distinguiram por 

procedência. Os autores afirmaram que isso ocorre frequentemente com culturas em 

que predomina o cultivo de variedades crioulas, como o feijão-fava, onde ocorre 

intercâmbio de sementes entre os agricultores.  

Os grupos I, IV, V e VI formados pelos acessos UFPI-216, UFPI-262, UFPI-

239 e UFPI-720, respectivamente, foram os mais divergentes. O acesso UFPI-720, 

ficou bem isolado dos demais, isso pode ser explicado em decorrência de sua 

procedência, já que é o único acesso representante do Piauí. Além disso, pode-se 

destacar também o acesso UFPI-262, que também foi detectado como o mais 

divergente quando avaliado na caracterização morfoagronômica, mostrando que os 

resultados verificados na análise morfoagronômica corroboram com os da molecular. 

O valor cofenético calculado foi de 0,92, sugerindo que o dendrograma 

explica praticamente a totalidade da matriz de dissimilaridade original. Os nós que 

apresentaram valores superiores a 50% mostraram uma forte consistência. Isso 

pode ser visualizado nos seguintes nós: em 66,93% das reamostragens, os acessos 

UFPI-217 e UFPI-225 apareceram juntos, o mesmo aconteceu com os acessos 

UFPI-218 e UFPI-247 (56,24%) e UFPI-252 e UFPI-255 (72,65%). 
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Figura 8 – Dendrograma gerado pelo método UPGMA, com base na matriz de distância genética de Rogers, modificada por 
Wright, por meio da utilização de dez locos microssatélites avaliados em 24 acessos de feijão-fava. Piracicaba-SP, 
2012. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 
Há variabilidade genética entre os acessos avaliados do BAG de Feijão-fava 

da UFPI, com base em marcadores morfoagronômicos e moleculares. 

Os marcadores microssatélites desenvolvidos para P. vulgaris L. e utilizados 

nesse estudo podem ser usados em estudos posteriores para P. lunatus L., 

especialmente os locos  PVat001 e GATS91, que foram os mais informativos. 

O acesso UFPI-262, divergente tanto na caracterização morfoagronômica 

quanto na molecular, possui boas médias para a maioria dos caracteres avaliados, 

podendo, assim, ser indicado para um programa de melhoramento genético da 

cultura. 

O caráter que mais contribuiu para a divergência entre os acessos foi o 

número de dias para a floração. 
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