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RESUMO 

MOURA, R. M. Análise dialélica e de famílias de feijão-caupi visando seleção 

para extraprecocidade. 99 p. Dissertação (Mestrado / Genética e Melhoramento) – 

UFPI, Teresina, 2013. 

 

O caráter precocidade é muito importante para a cultura do feijão-caupi (Vigna 

unguiculata (L.) Walp.). O principal caráter utilizado, para avaliar a precocidade, é o 

tempo decorrido entre a semeadura e o aparecimento das primeiras flores. Nesse 

trabalho, objetivou-se fazer uma análise genética de um cruzamento dialélico 

completo, com cinco genitores, visando identificar genótipos e cruzamentos com 

maior potencial para a obtenção de materiais extraprecoces. Foram utilizados como 

genitores as linhagens IT82D-889, AU94-MOB-816, IT82D-60, MNC04-789B-119-2-

3-1 e MNC05-820B-240. Foi realizado um experimento em delineamento em blocos 

casualizados, no qual foram selecionadas 162 plantas. As plantas selecionadas 

compuseram dois experimentos em látice 9x9 com cinco tratamentos comuns, foram 

selecionadas 81 plantas individuais que compuseram dois experimentos em látice 

9x9 com dois tratamentos comuns, correspondentes às famílias nas gerações F3:4 e 

F3:5. Os genitores AU94-MOB-816, IT82D-60 e IT82D-889 se mostraram mais 

promissores para o caráter precocidade. Os cruzamentos que mais se destacaram 

para a precocidade foram IT82D-60 x AU94-MOB-816, IT82D-889 x AU94-MOB-816 

e IT82D-60 x IT82D-889 e IT82D-60 x MNC04-789B-119-2-3-1. De acordo com os 

ganhos preditos estimados e realizados é possível, por meio de seleção, obter 

famílias mais precoces do que o genitor mais precoce, linhagem IT82D-889. As 

famílias mais promissoras para a seleção para precocidade foram 1, 20, 23, 29, 31, 

32, 43, 44, 51, 54, 60, 65, 66, 71 e 73. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata, análise genética, herança quantitativa.  
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ABSTRACT 

MOURA, R. M. Diallelic analysis of cowpea crosses and evaluation of families 
order to select for extraearly maturity. 99 p. Dissertation (Master / Genetics and 
breeding) – UFPI, Teresina, 2013.  
 

The earliness character is very important to the crop of cowpea (Vigna 

unguiculata (L.) Walp.). The main feature used to evaluate the precocity is the 

elapsed time from the sowing until the emergence of the first flowers. In this work 

aimed to make a genetic analysis of a complete diallel cross, with five parents and 

crosses to identify genotypes with greater potential for obtaining materials extraearly 

maturity. Were used as parental strains IT82D-889, AU94-MOB-816, IT82D-60, 

MNC04-789B-119-2-3-1 e MNC05-820B-240. An experiment was conducted in a 

randomized block design, in which 162 plants were selected. The selected plants 

comprised two experiments in a 9x9 lattice with five common treatments, from which 

were selected 81 individual plants that comprised two experiments also in 9x9 lattice 

with two common treatments, corresponding the families of generations F3:4 and F3:5. 

The parents AU94-MOB-816, IT82D-60 and IT82D-889 showed to be the most 

promising to precocity. Among the crosses, the ones that stood out the most, for 

early cycle, was IT82D-60 x AU94-MOB-816, IT82D-889 x AU94-MOB-816, IT82D-

60 x IT82D-889 and IT82D-60 x MNC04-789B-119-2-3-1. According to the estimated 

gains is possible by selection, get families earlier than the earlier parent, lineage 

IT82D-889. The families that are more promising for the early were 1, 20, 23, 29, 31, 

32, 43, 44, 51, 54, 60, 65, 66, 71 and 73. 

 

Key words: Vigna unguiculata, genetic analyzes, quantitative heritage. 
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1 INTRODUÇÃO 

O feijão-caupi é uma planta Dicotyledonea, pertencente ao filo Magnoliophyta, 

classe Magnoliopsida, ordem Fabales, família Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo 

Phaseoleae, subtribo, Phaseolinea, gênero Vigna, espécie Vigna unguiculata (L.) 

Walp. e subespécie unguiculata (PADULOSI; NG, 1997). É originário da África e foi 

introduzido no continente americano a partir do Oeste da África (FREIRE FILHO, 

1988).  

No Brasil o feijão-caupi participa de muitos arranjos produtivos, os quais 

requerem cultivares com diferentes características, dentre elas o ciclo, havendo 

arranjos produtivos que necessitam de cultivares de ciclo precoce, médio e tardio. 

Cultivares com ciclos médio e tardio são os que ocorrem com maior frequência, 

principalmente em nível de agricultura familiar, onde o feijão-caupi é uma das 

principais culturas. Entretanto, nos cultivos empresariais, o feijão-caupi é cultivado 

predominantemente como safrinha, ou seja, em sequência à cultura principal, desse 

modo é semeado após o meado do período chuvoso, tendo, portanto, um período 

chuvoso curto para completar o ciclo.  

Os Programas de Melhoramento Genético têm a função de identificar plantas 

com caracteres que atendam as exigências de produtores, comerciantes e 

principalmente consumidores. Entretanto, a escolha de materiais para serem usados 

como genitores, é uma etapa crítica. Se essa escolha for eficiente, os genitores, ao 

serem cruzados produzirão híbridos, e posteriormente, populações segregantes 

promissoras (LORENCETTI et al., 2005). 

A escolha de genitores potencialmente capazes de gerarem genótipos 

superiores acontece quando se faz a junção de uma alta média com uma grande 

variabilidade genética para o caráter desejado (MACHADO, 1999). Diante disso, os 

cruzamentos dialélicos têm sido largamente utilizados pelos melhoristas para a 

seleção de genitores e de cruzamentos, uma vez que eles permitem obter 

informações sobre o potencial genético dos genitores, possibilitando a escolha 

daqueles que melhor contribuem para o alto desempenho dos híbridos (LEDO et al., 

2003; LOPES et al., 2001). Além disso, os dialelos fornecem estimativas de 

parâmetros úteis à seleção de genitores e para o entendimento dos efeitos genéticos 

envolvidos na determinação dos caracteres (CRUZ et al., 2004). 
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É importante mencionar também que em um programa de melhoramento de 

plantas, estimativas de componentes de variância genética, do coeficiente de 

herdabilidade são importantes para o conhecimento da genética dos caracteres e 

para subsidiar a escolha da estratégia mais adequada de melhoramento, além de 

possibilitar a obtenção de estimativas de ganhos que podem ser alcançados com a 

seleção. 

Desse modo, o objetivo do presente estudo foi identificar genitores, 

cruzamentos e famílias de feijão-caupi com maior potencial para a obtenção de 

linhagens com ciclo extraprecoce, que alcancem a maturidade em um período 

inferior a 60 dias.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Importância e perspectivas do feijão-caupi  

O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é uma cultura de origem 

africana, que foi introduzida no Brasil na segunda metade do século XVI por 

colonizadores portugueses através do estado da Bahia e em seguida disseminado 

por todo o país (FREIRE FILHO, 1988). É cultivado em regiões tropicais e 

subtropicais da África, Ásia, América, Europa e Oceania, abrangendo 97 países 

(FREIRE FILHO et al., 2011).  

É componente essencial dos sistemas de cultivo nas regiões mais secas dos 

trópicos cobrindo partes da Ásia e Oceania, Oriente Médio, sul da Europa, África, sul 

dos EUA, América Central e do Sul. É consumido de várias formas: as folhas novas, 

vagens verdes e sementes são usadas como vegetais, sementes secas são 

utilizadas em diferentes pratos. Na África Ocidental e Central, é de grande 

importância para a subsistência de milhões de pessoas fornecendo alimento e 

oportunidades para geração de renda (GOWDA et al., 2002). É uma excelente fonte 

de proteínas, apresenta todos os aminoácidos essenciais, carboidratos, vitaminas e 

minerais, além de possuir grande quantidade de fibras e baixa quantidade de 

gordura constituindo um importante componente alimentar em um grande número de 

países (FREIRE FILHO et al., 2011).   

É bastante cultivado por pequenos e médios produtores das regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, e, mais recentemente, por grandes agricultores dessas regiões 

(XAVIER et al., 2005). Nos últimos anos vêm ocorrendo uma expansão da cultura 

para os cerrados da Região Centro-Oeste (FREIRE FILHO et al., 2009).  

A produção mundial de feijão-caupi correspondente ao período de 2005 a 

2009 foi de 5.641.762 toneladas e a média de produtividade 461,8 kg ha-1 em uma 

área de 12.218.774 hectares. Constata-se que Níger, Nigéria e Brasil apresentam a 

maior área cultivada e também as maiores produções, e que Croácia, Palestina, 

República da Macedônia, Trinidad e Tobago, Bósnia Herzegovina, Egito e Filipinas 

têm as maiores produtividades, acima de 2.500 kg ha-1. No Brasil, a produção média 

anual de feijão-caupi no período de 2005 a 2009 foi de 513.619 toneladas. Neste 

mesmo período, a região Nordeste teve uma produção média anual de 426.367 

toneladas, confirmando sua superioridade em relação a outras regiões produtoras. 

Entretanto, apresentou a menor média de produtividade (330 kg ha-1), em relação às 
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demais regiões. Nesta região, as condições de cultivo não são satisfatórias, contudo, 

constitui-se uma situação de oportunidade, necessitando apenas de investimento em 

tecnologia de produção (FREIRE FILHO et al., 2011). 

De acordo com Singh (2009), a liberação de cerca de 40 novas cultivares 

melhoradas em mais de 60 países, levou a uma revolução do cultivo de feijão-caupi 

nos trópicos. A área utilizada no cultivo e produção de feijão-caupi era de cerca de 

6,3 milhões de hectares e 1,1 milhões de toneladas, respectivamente, em 1974, e no 

ano de 2004 a área global e a produção foram de cerca de 14,5 milhões de hectares 

e 4,5 milhões de toneladas, respectivamente. Com isso, milhões de pequenos 

agricultores dessas regiões, estão se beneficiando com as novas variedades 

melhoradas de feijão-caupi. 

Segundo Singh (2010), o feijão-caupi era uma cultura tropical relativamente 

de pouca expressão há cerca de 50 anos atrás, mas agora está emergindo como 

uma das leguminosas alimentares mais importantes do século XXI por causa de sua 

precocidade e habilidade para se ajustar em vários sistemas de cultivo. O 

desenvolvimento, assim como o amplo lançamento de cultivares melhoradas com 

ciclo precoce e altas produtividades fizeram com que a produção do feijão-caupi, no 

mundo aumentasse muito nas últimas décadas.  

No Brasil entre 1968 a 2010 foram lançadas 71 cultivares melhoradas de 

feijão-caupi. Comparado com outras culturas, esse número é ainda pequeno. Com 

isso, as cultivares melhoradas de feijão-caupi ocupam uma pequena parte da área 

plantada, prevalecendo, principalmente entre agricultores familiares o uso de 

cultivares crioulas (FREIRE FILHO et al., 2011). 

No Brasil, está ocorrendo um aumento de interesse pela cultura. Segundo 

Freire Filho et al. (1999), a grande produção de feijão-caupi encontra-se nas áreas 

semiáridas da região Nordeste, onde constitui um dos principais componentes da 

dieta alimentar. Atualmente, entretanto, está ocorrendo expansão do cultivo para a 

região dos cerrados, das regiões Norte, Nordeste e, principalmente Centro-Oeste, 

onde é incorporado aos arranjos produtivos como safrinha, após as culturas da soja 

e do arroz, e também como cultura principal. Nas regiões Norte e Nordeste, a 

produção de feijão-caupi é feita principalmente por agricultores familiares e mais 

raramente empresariais. Já na região Centro-Oeste, a produção provém 

principalmente de médios e grandes empresários, que praticam uma lavoura 

bastante tecnificada, podendo-se destacar o salto de 3.759 toneladas, em 2006, 
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para 104.349 toneladas, em 2009, com uma produtividade média anual, no período 

de 2006 a 2009, de 960 kg ha-1, valor bem superior ao da média nacional, que foi de 

369 kg ha-1. Portanto, o feijão-caupi apresenta-se como uma importante alternativa 

para os arranjos produtivos desta região, especialmente no cultivo de safrinha 

(FREIRE FILHO et al., 2011).  

 Devido às características de rusticidade, ampla adaptabilidade, precocidade 

e capacidade de produção em ambientes desfavoráveis, o feijão-caupi tornou-se 

uma cultura com grandes perspectivas frente a grande escassez de alimentos 

(FREIRE FILHO et al., 1999). Diante do aumento do aquecimento global, 

precipitação em declínio e escassez de água, espera-se que a produção de feijão-

caupi, aumente, usando-se genótipos tolerantes à seca e ao calor, assim como 

cultivares precoces com maturação das vagens em torno dos 60 dias (SINGH, 

2010). 

2.2 Importância da precocidade 

 A floração é um processo fisiológico muito importante para a sobrevivência da 

cultura, assim como uma forma de garantir a continuidade. De acordo com Singh 

(1986), a precocidade é um componente essencial na adaptação de uma cultura a 

qualquer zona agroclimática, especialmente no semiárido, onde pode estar 

associado com alguns fatores de estresse que ocorrem no final do período de 

desenvolvimento.  

O principal caráter utilizado para avaliar a precocidade, é o tempo decorrido 

entre a semeadura e o aparecimento das primeiras flores (SILVA et al., 2007). No 

entanto, Ribeiro et al. (2004), relatam que genótipos precoces no florescimento não 

são, necessariamente, os de menor ciclo.   

Nas áreas de cerrado do Centro-Oeste do Brasil, as culturas da soja, milho e 

feijão-caupi são plantadas durante o período chuvoso, que vai do mês de setembro, 

se estendendo até o mês de abril, em média. Normalmente, o plantio de soja 

acontece durante todo o mês de outubro até o início do mês de novembro, com isso 

a colheita ocorre durante os meses de janeiro e inicio de fevereiro. Logo após a 

colheita das primeiras safras de soja, é iniciado o plantio do milho de safrinha, o qual 

se prolongando até a primeira quinzena de fevereiro. Desse ponto em diante não há 

pluviosidade suficiente para o milho completar o ciclo produtivo.  Então é iniciado o 

plantio do feijão-caupi. Contudo, para cultivares de feijão-caupi com ciclos médio e 
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precoce a janela de plantio é muito pequena. Desse modo, se a esse arranjo 

produtivo forem incorporadas cultivares de feijão-caupi com ciclo extraprecoce, o 

produtor poderá ter uma ampliação na janela de plantio do feijão-caupi até 10 dias, 

ou seja, o feijão-caupi poderá ser plantado até no início de março podendo ser 

colhido na primeira quinzena de maio. Diante dessa realidade é de grande 

importância à obtenção de cultivares de feijão-caupi com ciclo extraprecoce, que 

possibilitem ampliar a janela de plantio e, consequentemente, um melhor 

aproveitamento do restante do período chuvoso e um aumento da área plantada 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Escala de plantio de soja, milho e feijão-caupi nos cerrados da região 

Centro-Oeste do Brasil. (*) Cultivares extraprecoces. 

Silva et al. (2007), estudando a cultura do feijão comum (Phaseolus vulgaris), 

relataram que a mesma, encontra-se entre as espécies cultivadas com menor 

duração de ciclo que, no Brasil, normalmente, varia de 85 a 90 dias. Essa tem sido a 

principal razão para o seu cultivo sob irrigação e em rotação com outras espécies. 

Mesmo assim, a procura por cultivares ainda mais precoces é frequente, entre 

outras razões, para a redução no consumo de água e de energia na irrigação e do 

custo de produção, e maior flexibilidade na rotação de culturas. Segundo Peixoto et 

 Semeadura   Colheita 
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al. (2002), a precocidade em uma cultivar é importante visto que, quanto menor o  

tempo em que a cultura permanecer no campo, menores serão os gastos com mão 

de obra e insumos para a sua manutenção, além de reduzir o período em que ela 

estará propensa ao ataque de pragas e doenças. 

Em algumas espécies, o tempo de florescimento é influenciado, 

principalmente, por fatores ambientais que servem para comunicar o período do ano 

e/ou as condições favoráveis de crescimento para reprodução sexual e maturação 

das sementes. Esses fatores incluem fotoperíodo, (comprimento/duração do dia), 

qualidade da luz (composição espectral), quantidade de luz (densidade de fluxo de 

fotóns), vernalização (exposição à longo períodos de frio), nutrientes e 

disponibilidade de água. Outras espécies são menos sensíveis às variáveis 

ambientais. A floração também pode ser induzida por estresse, tais como deficiência 

de nutrientes, seca e alta densidade de plantas (LEVY; DEAN, 1998). 

O inicio da floração em plantas de feijão-caupi é influenciado pelo fotoperíodo. 

Fotoperiodismo corresponde ao início do florescimento e outras atividades 

vegetativas em plantas como resposta ao comprimento do dia em relação à noite 

(período de luz) (MANGGOEL, 2010). Baseado nessa resposta, genótipos de feijão- 

caupi são classificados em três grupos principais: tipo de dia curto (DC), dia longo 

(DL), e dia neutro (DN) (WIENK, 1963).  

Segundo Manggoel (2010), plantas de dia curto só florescem após exposição 

a dias curtos; plantas de dia longo florescem apenas após exposição a dias longos e 

plantas de dias neutros são indiferentes à duração do dia. Em regiões da África 

Ocidental e Central, o fotoperíodo é a variável ambiental que mais afeta o tempo de 

floração. Nessas regiões, as variedades de feijão-caupi mais cultivadas não são as 

melhoradas, tratando-se de variedades locais, que apresentam-se sensíveis ao 

fotoperíodo. O fotoperíodo pode influenciar as características de crescimento das 

plantas, incluindo floração (CRAUFURD et al., 1996). 

Levy e Dean (1998) realizaram um estudo sobre o período da floração de uma 

cultura. Avaliando a análise genética do tempo de floração em ervilhas, cereais e 

Arabidopsis, eles concluíram que os efeitos de múltiplos genes controlam o período 

da floração nestas três espécies. Além disso, alguns desses genes atuam para 

promover a floração, enquanto outros reprimem, alguns interagem com as variáveis 

ambientais e outros parecem agir de forma autônoma. Hadley et al. (1983) relataram 
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que a fase reprodutiva de uma cultura representa os efeitos combinados de muitos 

fatores genéticos e ambientais.  

Paiva et al. (1972) dividiram o ciclo do feijão-caupi em: ciclo precoce – a 

maturidade é atingida até 60 dias após a semeadura; ciclo médio – a maturidade é 

atingida entre 60 e 90 dias após a semeadura e ciclo tardio – a maturidade é 

atingida acima de 90 dias após a semeadura. Entretanto, Freire Filho, et al. (2005), 

propuseram uma modificação, devido ao aumento da importância dos ciclos mais 

precoces: ciclo extraprecoce – a maturidade é alcançada até 60 dias após a 

semeadura; ciclo precoce – a maturidade é alcançada entre 61 e 70 dias após a 

semeadura; ciclo médio-precoce – a maturidade é alcançada entre 71 e 80 dias 

após a semeadura; ciclo médio-tardio – a maturidade é alcançada entre 81  e 90 

dias após a semeadura e ciclo tardio – a maturidade é alcançada a partir de 91 dias 

após a semeadura. 

Precocidade em feijão caupi é um importante caráter agronômico, uma vez 

que tem sido relatada a possibilidade de sucesso em áreas com estação chuvosa 

curta, assim como em sistemas consorciados. É também benéfico para a cultura do 

feijão-caupi em áreas com precipitação relativamente curta (ADEYANJU; ISHIYAKU, 

2007). Padi (2007) relata que tamanho de grão e precocidade são caracteres 

essenciais para a adoção de cultivares de feijão-caupi nas Savanas da África 

Ocidental.  

2.3 Herança da precocidade 

 Para o desenvolvimento de um programa de melhoramento genético eficaz, 

há necessidade de se conhecer a herança e o tipo de ação gênica envolvida nos 

caracteres estudados, bem como a natureza da associação entre eles (IBRAHIM et 

al., 1983). 

 Os caracteres quantitativos ou poligênicos são governados por múltiplos 

genes e são muito influenciados pela variação do ambiente, dificultando a 

identificação dos genótipos com base apenas no fenótipo observado (BESPALHOK 

et al., 2007). 

 A herdabilidade refere-se à proporção herdável da variabilidade total. As 

estimativas de herdabilidade são obtidas, utilizando-se amostras da população, 

portanto o tamanho e a representatividade destas afetam os valores obtidos 

(BORÉM, 1998). Esta proporção herdável é alterada pelo efeito do ambiente. 
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Portanto, com o aumento da variabilidade proporcionado pelo efeito do ambiente, a 

seleção de novos genótipos torna-se mais difícil (BESPALHOK et al., 2007). 

 Na Tabela 1 são apresentadas algumas estimativas de herdabilidade para 

caracteres relacionados à precocidade em feijão-caupi. 

Tabela 1 – Estimativas de herdabilidade para caracteres relacionados à precocidade 

do feijão-caupi 

Caráter Material genético h2 Fonte 

NDF(1) F2 94,30% Bapna; Joshi, 1973 

NDF F2 84,48% Bapna; Joshi, 1973 

NDF F1 44,87% Zaveri et al. 1980 

NDF F2 45,00% Imre; Bray, 1983 

NDF F1 43,08% Kumar et al. 2000 

NDF F1 40,94% Kumar et al. 2000 

NDF Linhagem 84,78% Omoigui et al. 2006 

NDF Linhagem 94,94% Machado et al. 2008 

NDM(2) F2 89,50% Bapna; Joshi, 1973 

NDM F2 50,30% Bapna; Joshi, 1973 

NDM F1 46,83% Zaveri et al. 1980 

NDM Linhagem 79,98% Omoigui et al. 2006 

NDM Linhagem 93,79% Machado et al. 2008 

(1)
Corresponde ao número de dias para o início da floração. 

(2)
Corresponde ao número de dias para o início da maturidade das vagens. 

Bapna e Joshi (1973) estudando variabilidade em Vigna sinensis (L.) Savi., na 

geração F2, observaram altos valores de herdabilidade para os caracteres número de 

dias para floração ( 94,3%) e número de dias para maturidade (89,5%). Estimativas 

elevadas de herdabilidade também foram relatadas por Machado et al. (2008) que 

avaliaram genótipos de feijão-caupi quanto à precocidade, arquitetura da planta e 

produtividade de grãos. Omoigui et al. (2006), estudaram a variabilidade genética e 

herdabilidade em alguns caracteres de feijão-caupi, obtiveram valores de 

herdabilidade de 84,78% e 79,98% para os caracteres número de dias para floração 

e número de dias para maturidade, respectivamente. Altos valores para a 

herdabilidade de um caráter sugerem que a seleção para o mesmo é bastante eficaz 

(OMOIGUI et al., 2006). Baixas estimativas de herdabilidade para caracteres 
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relacionados à precocidade de feijão-caupi, em gerações iniciais, foram reportadas 

por Zaveri et al. (1980), Imre e Bray (1983) e Kumar et al. (2000) que obtiveram 

estimativas de herdabilidade abaixo de 50%. 

O crescimento e o desenvolvimento de muitos caracteres das plantas, 

especialmente da floração, é dependente da interação de muitos processos 

complexos, que são influenciados por fatores genéticos e ambientais (UARROTA, 

2010).  

Desse modo, é de suma importância o estudo da herança para precocidade, o 

qual proporcionará informações para que os melhoristas desenvolvam as melhores 

estratégias para facilitar a adaptação da planta a diversos ambientes e também para 

melhorar a produtividade de grãos (ADEYANJU; ISHIYAKU, 2007). 

Um dos primeiros estudos de herança da reprodução e componentes de 

produção em feijão-caupi foi realizado por Roy e Richharia (1948). Para o caráter 

número de dias para maturidade, concluíram que o caráter é controlado por dois 

genes complementares, sendo a maturidade precoce dominante sobre a tardia. 

Entretanto, os resultados mostrados não são definitivos, uma vez que a população 

utilizada na geração F2 foi pequena, havendo, com isso a necessidade da 

confirmação em gerações avançadas.  

Ojomo (1971) realizou cruzamentos entre linhagens de feijão-caupi com 

floração precoce e tardia, a fim de estudar o modo de herança do caráter. Os 

padrões de segregação de plantas foram observados nas gerações F2 e F3. Plantas 

que floresceram entre 31 e 45 dias foram classificadas como precoces e aquelas 

que floresceram após 45 dias foram classificadas como tardias. A segregação 15:1, 

(genes duplicados) de plantas com floração precoces para plantas com floração 

tardia foi observada para as duas gerações. Com esse resultado concluiu-se que 

dois genes controlam esse caráter e que as plantas de floração precoce eram 

homozigóticas ou heterozigóticas dominante em um ou ambos os loci (Ef1 Ef1 Ef2 Ef2 

ou Ef1 ef1 Ef2 ef2), e que as plantas de floração tardia são recessivas em ambos os 

loci (ef1 ef1 ef2 ef2). 

Ishiyaku et al. (2005) realizaram um cruzamento entre dois genótipos 

(Kanannado e IT97D-941-1), contrastantes para o caráter precocidade. O resultado 

das análises mostrou que a distribuição da frequência do caráter, nas populações, 

indicou herança quantitativa. Interações aditivas e aditivas x dominantes foram mais 

importantes no condicionamento das ações gênicas para o florescimento. A 
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herdabilidade no sentido restrito para citado caráter foi estimada em 86%. Foram 

estimados pelo menos sete pares de genes controlando a floração em feijão-caupi.  

Omoigui et al. (2006) estudaram a variabilidade genética e herdabilidade de 

alguns caracteres reprodutivos em feijão-caupi. Uma grande variabilidade genética 

foi observada para os caracteres estudados. Para o caráter número de dias para 

floração, ocorreu uma grande variabilidade genética entre os genótipos, mesmo que 

o comprimento do dia fosse relativamente mais curto do que o valor crítico 

necessário para as respostas fotoperiódicas. A maioria dos genótipos que 

floresceram primeiro apresentou a fase reprodutiva mais curta que os tardios, 

especialmente quando as temperaturas eram elevadas. Com relação à 

herdabilidade, o caráter número de dias para maturidade apresentou uma alta 

herdabilidade (79,98%) sugerindo que a seleção para esse caráter é eficaz. 

Um estudo da precocidade em feijão-caupi, considerando o número de dias 

para a maturidade, foi feito por Adeyanju e Ishiyaku (2007).  A partir de um 

cruzamento em condição de telado, foram analisadas as médias de seis populações 

(P1, P2, F1, F2, RC1 e RC2). A partir dos resultados obtidos, observou-se a presença 

de segregação transgressiva e controle poligênico do caráter. As interações aditivo x 

aditivo, aditivo x dominante e dominante x dominante foram as interações gênicas 

com maior destaque para o condicionamento da precocidade, sendo o efeito aditivo 

o mais importante. Com isso, deve-se adiar a seleção para gerações mais 

avançadas. 

2.4 Materiais precoces 

 No ano de 1979 o International Institute of Topical Agriculture (IITA) em 

Ibadan na Nigéria, deu inicio ao Programa de Melhoramento Sistemático para 

desenvolver variedades extraprecoces de feijão-caupi. As primeiras variedades 

melhoradas foram chamadas coletivamente de “variedades 60 dias de caupi”. A 

floração dessas variedades ocorriam entre 30-35 dias após a semeadura e o período 

de maturação entre 55-69 dias após a semeadura. O tipo de planta de feijão-caupi 

ideal deve apresentar entre outros caracteres a maturação de suas vagens em 

período de 60-70 dias após a semeadura e uma vez que a mesma deve ocorrer de 

forma sincronizada em toda a planta (SINGH; SHARMA, 1996). 

Além do IITA, outras instituições também perceberam a necessidade de 

desenvolver material extraprecoce e desse modo foram desenvolvidas várias 
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linhagens com essa característica das quais algumas foram lançadas para cultivo 

em diferentes países, inclusive no Brasil. Alguns desses genótipos são relacionados 

a seguir: 

 Linhagem IT83D-442 – ciclo de maturação de 56 dias (SINGH; SHARMA, 

1996); 

 Linhagem IT82D-889 – ciclo de maturação de 56 dias (SINGH; SHARMA, 

1996); 

 Linhagem IT82E-124 – ciclo de maturação de 60 dias (SINGH; SHARMA, 

1996); 

 Cultivar IPEAN V-69 – ciclo de maturação de 60 dias (FREIRE FILHO et al., 

1997);  

 Cultivar Manaus – ciclo de maturação de 60 dias, lançada em 1981 e 

recomendada para o Estado do Amazonas, Brasil (EMBRAPA, 1986); 

 Cultivar BR-9 Longá – ciclo de maturação decorrido entre 55-65 dias, 

recomendada para o Estado do Piauí (FREIRE FILHO et al., 1997); 

 Cultivar BR-12 Canindé – ciclo de maturação decorrido entre 55-65 dias, 

recomendada para o Estado do Piauí (FREIRE FILHO et al., 1997). 

 Linhagem IT82DE-9 – ciclo de maturação de 61 dias (SINGH; SHARMA, 

1996); 

 Linhagem IT82E-60 – ciclo de maturação de 61 dias (SINGH; SHARMA, 

1996);  

É importante ressaltar que as cultivares estrangeiras não apresentam grãos 

nos padrões comerciais exigidos no Brasil e os materiais brasileiros com exceção do 

IPEAN-V-69, o qual já deixou de ser cultivado, também não tiveram boa aceitação 

comercial e já saíram do mercado.  

Dugje et al. (2009) avaliaram diversos genótipos recomendados para o 

continente africano. Dentre esses destaca-se a variedade IT93K-452-1, 

caracterizada como extraprecoce, porém apresenta um ciclo com duração de 60-69 

dias, evidenciando a necessidade de genótipos precoces melhorados, com o intuito 

de se fazerem recomendações para essa região. 

Diante do exposto, faz-se necessário, aproveitar essa base genética ou parte 

dela para obter genótipos segregantes extraprecoces com grãos nos padrões 
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exigidos pelo mercado ou que possam ser utilizados como genitores visando esse 

objetivo. 

2.5 Cruzamentos dialélicos 

 O esquema cruzamentos dialélicos tem sido definido como sendo aquele no 

qual é escolhido um grupo de linhagens homozigotas, as quais são cruzadas entre 

si, fornecendo um máximo de p2 combinações (HAYMAN, 1954; GRIFFING, 1956). 

Gilbert (1958) relata que um cruzamento dialélico consiste em todos os cruzamentos 

possíveis entre um determinado número de genótipos, no qual os genitores e 

cruzamentos recíprocos podem ou não ser omitidos.  

 Cruz et al. (2004) relacionam diversos tipos de dialelos: balanceados, 

parciais, circulantes, incompletos e desbalanceados. Destes, os mais aplicados são 

os dialelos balanceados, propostos por Hayman (1954), Griffing (1956) e Gardner e 

Eberhart (1966). Segundo Cruz e Vencovsky (1989) os cruzamentos dialélicos são 

muito utilizados para a obtenção de informações a respeito do comportamento de 

um grupo de genitores per se e em combinações híbridas. Além disso, muitas 

informações no que diz respeito à ação gênica envolvida na determinação de 

caracteres quantitativos também podem ser obtidas. 

 Viana (2000) afirma que o método de análise dialélica de Griffing (1956), no 

qual se estima a capacidade geral de combinação (CGC) e a capacidade específica 

de combinação (CEC) é o mais utilizado, por conta da sua generalidade, uma vez 

que os genitores podem ser linhas puras, clones, linhas endogâmicas ou populações 

de autofecundação ou de cruzamento, considerando-se ainda as facilidades na 

análise e interpretação.  

De acordo com a metodologia proposta por Griffing (1956), os genótipos 

distribuídos em uma tabela dialélica permitem a classificação de quatro métodos 

experimentais: 

Método 1: são incluídos os parentais, o grupo de híbridos F1 e seus recíprocos 

(todas as p2 combinações); 

Método 2: são incluídos os parentais e o grupo de híbridos F1; p(p+1)/2 

combinações; 

Método 3: são incluídos o grupo de híbridos F1 e seus recíprocos; p(p-1) 

combinações; 

Método 4: são incluídos apenas o grupo de híbridos F1; p(p-1)/2 combinações. 
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Griffing (1956) considera que a conveniência dos quatro métodos de análise 

dialélica depende do material experimental e dos objetivos do experimento.  

Os termos capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade específica 

de combinação (CEC) foram estabelecidos e definidos por Sprague e Tatum (1942). 

CGC se refere ao comportamento médio de um genitor em uma série de 

combinações híbridas e está associado aos efeitos aditivos dos alelos, e às ações 

epistáticas do tipo aditivo. Enquanto que, CEC é utilizado para designar 

combinações híbridas que são relativamente superiores ou inferiores diante do que 

seria esperado com base na CGC e está associado aos efeitos dos desvios da 

dominância dos genes, e epistasia envolvendo dominância (CRUZ; VENCOVSKY, 

1989). 

As estimativas dos efeitos da CGC fornecem informações sobre as 

potencialidades do genótipo em gerar combinações favoráveis à seleção de genes 

predominantemente aditivos em seus efeitos. Então, quanto mais altas forem essas 

estimativas, positivas ou negativas, o genótipo será considerado muito superior ou 

inferior aos demais incluídos no cruzamento dialélico, e, se próximas a zero, seu 

comportamento não se diferencia da média geral dos demais cruzamentos (CRUZ et 

al., 2004). Com relação à discriminação dos cruzamentos, são de interesses aqueles 

com elevadas estimativas de CEC, cujos genitores apresentem alta CGC (PAINI et 

al., 1996). Para Vencovsky (1970) os maiores valores de CEC ocorrem entre os 

genótipos mais divergentes nas frequências dos genes com dominância.  

Cruz et al. (2004) mencionam que o cruzamento mais favorável deve ser 

aquele com maior estimativa de CEC e que seja resultante de um cruzamento em 

que pelo menos um dos genótipos apresente elevada CGC.  No entanto, quando 

dois genitores apresentarem elevadas estimativas da CGC, nem sempre eles 

proporcionarão a formação da melhor combinação do dialelo, podendo haver falta de 

complementaridade entre os genitores (CRUZ; VENCOVSKY, 1989). 

Gilbert (1958) mencionou que o conjunto de cruzamentos dialélicos é de 

interesse do melhorista de plantas, entretanto, chama a atenção para o fato de que 

as informações obtidas podem não compensar as dificuldades na realização dos 

cruzamentos. Veiga et al. (2000) e Fuzatto et al. (2002) chamam a atenção para o 

fato de que os cruzamentos dialélicos, em programas de melhoramento, podem ser 

de uso restrito devido ao grande número de pais. Com isso, o número de 

cruzamentos a serem obtidos e avaliados torna-se muito elevado, demandando altos 
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custos. Atualmente, os cruzamentos dialélicos são amplamente utilizados na 

pesquisa genética para investigar a herança de caracteres importantes entre um 

conjunto de genótipos (MALIK et al., 2004). 

Kheradnem e Niknejad (1971) estudaram a capacidade de combinação em 

feijão-caupi. Utilizaram um dialelo 4x4 na análise de cinco caracteres. Para o caráter 

número de dias para floração a estimativa de CGC apresentou valores de alta 

magnitude e negativos para dois dos quatro genitores. Nenhuma ação gênica ou 

dominância foram observadas para o caráter. Os resultados obtidos estão de acordo 

com os reportados por Leffel e Weiss (1958), que indicaram que o caráter número de 

dias para floração é fortemente influenciada pela ação de genes aditivos. 

Lal et al. (1975) utilizando um dialelo completo 6x6, no estudo da capacidade 

de combinação em feijão-caupi, observou valores significativos tanto CGC como 

CEC, o que relata a existência de variabilidade resultante da ação de efeitos gênicos 

aditivos e não aditivos. Foram analisados nove caracteres e para o caráter número 

de dias para maturidade, três genótipos apresentaram estimativas de alta magnitude 

e negativas, o que possibilita o uso desses materiais como genitores para redução 

do ciclo. 

Estudos sobre a herança da ação gênica para produção de grãos e seus 

componentes de feijão-caupi foram realizados por Singh e Dabas (1992). Eles 

analisaram um conjunto dialélico 9x9 de feijão-caupi. Os efeitos significativos de 

componentes tanto aditivos como não aditivos foram observadas no comportamento 

genético dos caracteres número de dias para maturidade, número de vagens por 

planta, produção por planta e peso de 100 grãos. Os componentes de interação de 

dominância foram maiores para os caracteres número de dias para maturidade, 

número de vagens por planta e produção por planta, ao passo que o efeito aditivo de 

genes foi maior para o caráter peso de 100 grãos. 

 Ikram (2004) realizou um estudo sobre a precocidade em feijão-caupi. Foi 

realizado um cruzamento dialélico completo 6x6. Os caracteres avaliados foram: 

número de dias para floração e número de dias para a maturidade das vagens. Os 

resultados mostraram diferenças altamente significativas entre os genótipos. Efeitos 

genéticos aditivos e de dominância foram altamente significativos, mas os 

componentes de dominância foram menores. Os quadrados médios, devido tanto a 

CGC quanto CEC foram altamente significativos. O componente de variância aditivo 
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foi o mais importante para o número de dias para a floração, que forneceu amplo 

espaço para o desenvolvimento de cultivares precoce.  

Romanus et al. (2008) avaliaram um dialelo 7x7 de feijão-caupi para analisar 

a capacidade de combinação e associação dos componentes de produção com a 

produção, com o objetivo de selecionar genótipos da cultura. Foram estudados nove 

caracteres. Para os caracteres número de dias para floração e número de dias para 

maturidade as estimativas da CGC e CEC foram significativas, mostrando a 

importância dos efeitos gênicos aditivos e não aditivos na expressão dos caracteres. 

Para a CGC dois genótipos obtiveram destaque (IT93K-624 e IT90K-56) para os 

caracteres relacionados à precocidade da cultura, uma vez que, obtiveram 

estimativas negativas e de alta magnitude. 

Tchiagam et al. (2011) realizaram um estudo para determinar a variabilidade 

do peso de 100 grãos, a superfície geométrica, porosidade e esfericidade dos grãos 

de feijão-caupi, além de investigar a base genética destes caracteres através de um 

cruzamento dialélico meia-tabela 5x5. A análise dos resultados mostrou que os 

genótipos apresentaram uma variabilidade significativa para os quatro caracteres 

físicos. As propriedades médias de semente mostraram uma massa de cem 

sementes de 20,46 g, uma área de superfície de 0,84 cm2, uma esfericidade de 

35,50% e uma porosidade de 0,65. Os caracteres físicos apresentaram altos valores 

de herdabilidade com sentido amplo (h2). Os valores variaram de (76% - 96%) 

sugerindo que o avanço genético é esperado. Efeitos de genes tanto dominantes 

quanto aditivos foram significativos para todos os caracteres avaliados. 

Krause et al. (2012), estudaram um dialelo completo 5x5 para análise da 

capacidade combinatória de caracteres agronômicos de feijão-de-vagem (Phaseolus 

vulgaris). Observaram diferenças altamente significativas para o caráter número de 

dias para floração. Para os caracteres que buscam as menores estimativas de CGC 

pelo menos um dos pais apresentou valores negativos. Caracteriza-se assim que, na 

predominância de efeitos aditivos, o cruzamento de indivíduos com alta CGC, ou 

seja, alta concentração de alelos favoráveis proporciona o desenvolvimento de 

populações híbridas com médias elevadas.  
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3. ANÁLISE GENÉTICA DE UM CRUZAMENTO DIALÉLICO DE FEIJÃO-CAUPI 

VISANDO SELEÇÃO PARA A EXTRAPRECOCIDADE 

 

Resumo 

 

A precocidade de uma cultura é um caráter muito importante em feijão-caupi e 

é medida pelo período que vai da semeadura ao inicio da maturidade. Sua 

importância deve-se ao fato de representar a possibilidade da realização de dois ou 

mais cultivos por ano e a facilidade de ser incorporado em arranjos produtivos com 

pequena janela de plantio. Contudo há uma carência de cultivares precoces e 

extraprecoces. Visando contribuir para atender essa demanda, este trabalho objetiva 

fazer um estudo da precocidade, partindo de genitores reconhecidamente precoces 

e identificar cruzamentos com potencial de produzir combinações gênicas que 

condicionem a seleção de genótipos com ciclo inferior a 60 dias. O trabalho constou 

de um cruzamento dialélico completo, com cinco genitores. O experimento foi 

conduzido em delineamento de blocos ao acaso com seis repetições. As análises de 

variância foram realizadas de acordo com o Método 2 de Griffing. Os resultados 

mostraram que para redução do caráter número de dias para floração, os genitores 

mais promissores foram IT82D-889 e AU94-MOB-816. Para o caráter número de 

dias para maturidade, os genitores que obtiveram destaque foram IT82D-60 e 

IT82D-889. O genitor AU94-MOB-816 também se destacou para a produtividade de 

grãos. Com relação aos cruzamentos, os que se mostraram mais promissores para o 

caráter número de dias para floração foram os seguintes IT82D-60 x AU94-MOB-

816, IT82D-889 x AU94-MOB-816 e IT82D-60 x IT82D-889. Enquanto que para o 

caráter número de dias para maturidade foram IT82D-60 x IT82D-889 e IT82D-60 x 

MNC04-789B-119-2-3-1.   

  

Palavras-chave: Vigna unguiculata, capacidade de combinação, floração, 

maturidade. 
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3. GENETIC ANALYSIS OF A DIALLEL CROSS IN COWPEA AIMING VERY    

EXTRAEARLY MATURING LINES SELECTION 

  

Abstract 

 
The earliness of a culture is a very important character to the crop of cowpea 

and is measured by the period from the beginning of the sowing maturity. Its 

importance is due to the fact that it represents the possibility of performing two or 

more crops per year and the facility to be built in clusters with small planting window. 

However there is a lack of early cultivars and extraearly. In order to contribute to 

supply this demand, this essay aim to make a study of precocity, starting from 

parental with early maturing cycle, and to identify crosses with the potential to 

produce genetic combinations that condition the selection of genotypes with cycle 

under 60 days. This work consists of a complete diallel cross, with five parents and 

was carried out in randomized block design with six replications. The analysis of 

variance was performed according to Griffing’s Method 2. The results obtained 

suggest that the most promising parents to reduce the days to flowering were IT82D-

889 and AU94-MOB-816. While the parents that stood out the most to the days 

to maturity were IT82D-60 and IT82D-889. The parental AU94-MOB-816 has also 

stood out to for grain yield. Concerning the crosses, the most promising ones, to 

the days to flowering were IT82D-60 x AU94-MOB-816, IT82D-889 x AU94-MOB-816 

and IT82D-60 x IT82D-889. While to the days to maturity were IT82D-60 x IT82D-889 

and IT82D-60 x MNC04-789B-119-2-3-1. 

 

Key words: Vigna unguiculata, combaning ability, flowering, maturity. 
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3.1 Introdução 

 A precocidade de uma cultura é medida pelo período que vai da semeadura 

ao inicio da maturidade. Em culturas anuais, como o feijão-caupi, destaca-se como 

um importante caráter na adaptação de uma cultivar a uma determinada zona 

agrícola (ISHIYAKU et al., 2005). É importante também pelo fato de representar a 

possibilidade da realização de duas ou mais semeaduras por ano, compreendendo 

os cultivos de sequeiro e irrigado (FREIRE FILHO, 1988).   

 Nos Programas de Melhoramento é importante conhecer a natureza do 

controle genético do caráter de seleção para a sua eficiente condução e também 

para orientar na escolha do melhor procedimento e dos métodos de seleção mais 

eficientes (RAMALHO et al., 1993).  

O conhecimento das relações genéticas entre genótipos que podem ser 

usados em cruzamentos serve de base para a tomada de decisões na escolha dos 

melhores cruzamentos que darão origem às populações segregantes. A escolha dos 

genitores apenas com base em caracteres desejáveis é insuficiente para assegurar 

a obtenção de progênies com alto potencial genético. Desta forma, torna-se 

necessário que os genitores utilizados nos cruzamentos tenham capacidade 

combinatória em nível expressivo para produzirem, em alta frequência, 

recombinações favoráveis (FERREIRA FILHO, 1985). 

Entre as metodologias utilizadas para avaliação de genitores e de suas 

combinações, os cruzamentos dialélicos são de grande importância.  Os dialelos são 

úteis no conhecimento do controle genético dos caracteres, além de possuir 

alternativas que variam de acordo com as necessidades e limitações de cada 

experimento (RAMALHO et al., 1993). Veiga et al. (2000) relataram que esse 

sistema de cruzamentos é amplamente utilizado, contribuindo tanto para o processo 

decisório na escolha dos genitores e populações segregantes, quanto para o 

fornecimento de informações sobre o controle genético dos caracteres estudados. 

 O presente trabalho foi realizado com o objetivo de selecionar genótipos de 

feijão-caupi extraprecoces, com ciclo inferior a 60 dias, utilizando um esquema 

dialélico completo, com cinco genitores.  
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3.2 Material e Métodos 

3.2.1 Material genético 

Foram utilizados as linhagens IT82D-889, AU94MOB-816, IT82D-60, MNC04-

789B-119-2-3-1 e MNC05-820B-240 como genitores (Tabela 3.1 e Figura 2). As 

sementes foram cedidas pelo Programa de Melhoramento de Feijão-caupi da 

Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI. Na Tabela 3.2 são apresentados todos os 

cruzamentos realizados entre os respectivos genitores e peso de 100 grãos das 

sementes F2. 

Tabela 3.1 – Identificação, procedência e cor dos grãos dos cinco genitores 

Genitores Procedência Cor dos grãos 

IT82D-889 IITA, Nigéria Vermelho 

AU94-MOB-816 Auburn University, EUA(1) Vermelho/ Branco 

IT82D-60 IITA, Nigéria(2) Fradinho 

MNC04-789B-119-2-3-1 Embrapa Meio-Norte, Brasil(3) Fradinho 

MNC05-820B-240 Embrapa Meio-Norte, Brasil Fradinho 
(1)

 Auburn University
 

(2)  
International Institute of Tropical Agriculture 

(3)
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

Figura 2 – Linhagens utilizadas como genitores nos cruzamentos dialélicos.  

                            

                                         

Fonte: (MOURA, 2013) 

         IT82D-889                        AU94-MOB-816                        IT82D-60                            

         MNC04-789B-119-2-3-1          MNC05-820B-240 



36 
 

Tabela 3.2 - Cruzamentos componentes do dialelo e respectivos pesos de 100 grãos 

da geração F2. Teresina, PI 

Geração F2   Peso de100 grãos 

IT82D-889 x AU94-MOB-816  18,03 g 

IT82D-60 x IT82D-889   18,81 g 

IT82D-889 x MNC04-789B-119-2-3-1  19,65 g 

MNC05-820B-240 x IT82D-889  19,14 g 

IT82D-60 x AU94-MOB-816   19,72 g 

AU94-MOB-816 x MNC04-789B-119-2-3-1  20,35 g 

MNC05-820B-240 x AU94-MOB-816  22,61 g 

IT82D-60 x MNC04-789B-119-2-3-1  23,07 g 

MNC05-820B-240 x IT82D-60   24,46 g 

MNC05-820B-240 x MNC04-789B-119-2-3-1  26,56 g 

3.2.2 Caracterização do ambiente 

  O experimento foi instalado no campo experimental da Embrapa Meio-Norte, 

Teresina, PI, situado a uma Latitude de 42º05’ S, Longitude de 42º48’ W e a uma 

altitude de 72 m. O solo da área era um Argissolo Vermelho Amarelo de textura 

média (Francisco de Brito Melo, informação pessoal)1. Os dados de temperatura (°C) 

e precipitação (mm) relativos ao período da condução do experimento são 

apresentados no Anexo 1.  

3.2.3 Metodologia experimental 

  A semeadura ocorreu no dia 26 de maio de 2011. O experimento foi 

conduzido em delineamento de blocos casualizados, com 15 tratamentos dispostos 

em seis repetições. A parcela experimental foi constituída de quatro fileiras de 5,0 m 

de comprimento, com espaçamento de 0,60 m entre fileiras e 0,25 m entre plantas 

dentro da fileira. 

Após 15 dias da semeadura, foi realizado o desbaste, deixando-se apenas 

uma planta por cova, fazendo-se a compensação das falhas. Após 20 dias da 

semeadura, sete plantas da área útil, compreendida pelas duas fileiras centrais de 

cada parcela foram etiquetadas, ao acaso. Nessas plantas foram coletados os dados 

para análise, exceto para os caracteres peso de 100 grãos que foi obtido de uma 

amostra da produção da parcela e produção de grãos que foi tomada de todas as 

plantas da parcela. 

                                                           
1
 Informação pessoal. Francisco de Brito Melo, Pesquisador da Embrapa Meio-Norte, Teresina–PI. 
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O experimento foi conduzido sob sistema irrigado por aspersão convencional, 

com um turno de rega, em média, de 5 a 6 dias, com uma lâmina de água de 20 a 30 

mm por rega.  

O controle de ervas daninha foi feito manualmente e o de pragas por meio de 

pulverização, sempre que se fez necessário. As colheitas foram realizadas na 

medida em que as plantas apresentavam todas as vagens secas.  

3.2.4 Caracteres avaliados  

  Os caracteres foram avaliados nas sete plantas etiquetadas, exceto peso de 

100 grãos que foi obtido de uma amostra da produção da parcela e produção de 

grãos que foi tomada de todas as plantas da parcela. Os caracteres avaliados foram 

os seguintes: 

1. Número de dias para o início da floração (NDF): número de dias da 

semeadura ao surgimento da primeira flor na planta; 

2. Número de dias para maturidade (NDM): número de dias decorridos entre a 

semeadura até o surgimento da primeira vagem com mudança de cor, 

indicando o inicio do processo de secagem; 

3. Altura da planta (ALTP): medida do colo da planta até o ápice do ramo 

principal. Esse caráter foi tomado a partir da maturidade das vagens; 

4. Comprimento de vagem (CPV): comprimento de uma vagem escolhida 

aleatoriamente de cada planta; 

5. Número de grãos por vagem (NGV): número de grãos de uma vagem, tomada 

aleatoriamente de cada planta; 

6. Peso de 100 grãos (P100G): medida tomada, em gramas, de 100 grãos da 

produção da parcela; 

7. Produção por parcela (PPARC): medida tomada, em gramas, obtida após 

colheita de todas as plantas da parcela, incluindo as plantas colhidas 

individualmente, grãos secos. 

3.2.5 Análise estatístico-genética 

3.2.5.1 Análise em Delineamento de Blocos Casualizados 
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 A análise estatística do experimento em Delineamento em Blocos 

Casualizados foi realizada utilizando o Programa GENES (CRUZ, 2001), de acordo 

com o seguinte modelo estatístico:  

 i    m   ti   b    ei  

Onde, 

 i : é o valor observado do tratamento i, no bloco j  

m: é a média geral; 

ti: é o efeito do tratamento i; 

b : é o efeito do bloco  ; 

ei : é o erro experimental.  

Tabela 3.3 – Fontes de variação para a análise de variância em blocos casualizados 

com desdobramento da soma de quadrados de grupos e resíduos dos 

parentais e da geração F2 

FV GL(1) SQ QM 

Blocos r - 1  SQ1 QM1 

Tratamentos    p  p   1 2   – 1 SQ2 QM2 

   Parentais  P  p – 1 SQ  QM  

   Geração F2   2   p  p   1 2   – 1 SQ4 QM4 

   P vs. F2   SQ5 QM5 

Resíduo  r   1    p p   1 2     1  SQ6 QM6 

Total r p  p   1 2   – 1 SQtotal  

(1)
r: corresponde ao número de repetições; 
p: corresponde ao número de parentais.  

 Todos os caracteres avaliados foram submetidos à análise de variância 

univariada, considerando o efeito de genótipos como fixo e os demais efeitos 

aleatórios. O teste utilizado para comparação das médias foi o Tukey a 5% de 

probabilidade. Os dados dos caracteres NDF, NDM e NGV foram transformados 

para     

3.2.5.2 Análise da capacidade de combinação  

As análises de variância foram realizadas de acordo com Método 2, modelo 

misto B de Griffing (1956), que estima os efeitos da CGC e CEC de cada genótipo, a 
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partir de um conjunto de p parentais e das gerações resultantes, de acordo com o 

modelo estatístico: 

 i    m   g
i 
  g

  
  si    ei  

Onde, 

 i : é o valor médio observado da combinação hibrida (i   j) ou do genitor (i = j); 

m: é a média geral; 

gi e gj: efeitos da capacidade geral de combinação do i-ésimo e do j-ésimo genitor, 

respectivamente;  

sij: efeito da capacidade específica de combinação para os cruzamentos entre 

genitores de ordem i e j; 

eij: é o erro experimental. 

Tabela 3.4 – Meia tabela dialélica reunindo os genitores na diagonal e as gerações 

F2 acima na diagonal 

Parentais  1 2 3 4 5 

1 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 

2  Y22 Y23 Y24 Y25 

3   Y33 Y34 Y35 

4    Y44 Y45 

5     Y55 

 

As médias de cada caráter foram utilizadas para as análises das capacidades 

combinatórias mediantes o desdobramento do efeito de tratamentos em efeitos de 

(CGC) e (CEC).  

Tabela 3.5 – Análise de variância pelo método 2, modelo misto B de Griffing (1956) 

FV GL SQ QM E (QM) F 

CGC p  1 SQg QMg 
 2 

 p   2 

 p   1 
 g

i
2 

QMg

QMe 

 

CEC 
p  p   1 

2
 SQs QMs 

 
 

 2 
2

p  p   1 
 si 

2

i  

 

QMs

QMe 

 

Resíduo   
 r   1  p  p   1 

2
   1  SQe QMe     
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3.3 Resultados e Discussão 

3.3.1 Análise estatístico-genética 

3.3.1.1 Análise de variância 

Os quadrados médios de blocos, tratamentos desdobrados em genitor, geração 

F2 e contraste entre genitor x geração F2 e resíduo são apresentados na Tabela 3.6. 

Verificou-se que o efeito de tratamentos foi significativo para todos os caracteres. 

Essa significância evidencia a existência de variabilidade genética entre os 

tratamentos e indica a possibilidade de sucesso com a seleção para os caracteres 

em estudo.  

Tabela 3.6 – Quadrados médios de blocos, tratamentos, genitor (G), geração F2 (F2), 

contraste G x F2 e resíduos para os caracteres número de dias para 

floração (NDF), número de dias para maturidade (NDM), altura da planta 

(ALTP), comprimento de vagem (CPV), número de grãos por vagem 

(NGV), peso de 100 grãos (P100G) e produção por parcela (PPARC) da 

geração F2 de feijão-caupi. Teresina, PI, 2013 

Tratamentos GL 

Quadrados médios 

NDF 
(dia) 

NDM 
(dia) 

ALTP 
(cm) 

CPV 
(cm) 

NGV 
P100G 

(g) 
PPARC 
(kg ha

-1
) 

Blocos 5 0,019 0,017 132,283 1,249 0,053 3,886 111852,031 

Tratamentos 14 0,053** 0,028** 75,104** 12,451** 0,415** 49,291** 103886,022** 

Genitor (G) 4 0,032ns
 

0,017** 21,117ns 33,701** 0,777** 116,014** 51412,176** 

Geração F2 (F2) 9 0,064** 0,033** 50,170** 4,073** 0,296** 25,037** 138617,5527** 

G vs. F2 1 0,057ns 0,023** 236,09** 0,693ns
 

0,778** 7,757ns 1197,636ns 

Resíduo 70 0,017 0,004 19,499 0,410 0,015 2,175 14853,901 

ns e ** Não Significativo e significativo a 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 

Para os genitores observa-se a presença de diferenças significativas para 

todos os caracteres exceto NDF e ALTP. Para a geração F2, entretanto, foi 

constatada significância para todos os caracteres, indicando a ocorrência de 

diferença entre os cruzamentos. Segundo Krause et al. (2012) a existência de 

variabilidade genética nos materiais usados como genitores  é de fundamental 

importância para a seleção. Ramalho et al. (1993) mencionam que a significância 

dos genótipos para os caracteres avaliados contribui para o sucesso na seleção de 

linhagens, uma vez que tal fato é influenciado pela variância genética aditiva. 
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Com relação ao contraste G vs. F2, houve significância apenas para os 

caracteres NDM, ALTP e NGV, indicando que nesses caracteres a variabilidade em 

F2 foi diferente da presente nos genitores e a possibilidade de seleção para esses 

caracteres.  

3.3.1.3 Comparação de médias 

As médias e o resultado do teste de Tukey encontram-se na Tabela 3.7. Para 

o caráter NDF o teste mostrou que não houve diferença entre os genitores. As 

médias dos cruzamentos para o caráter NDF variaram de 36,24 a 40,32 dias, com 

média geral de 38,19 dias. Os cruzamentos IT82D-889 x AU94-MOB-816 e IT82D-60 

x AU94-MOB-816 foram os mais precoces, com média de 36,24 dias. Em 

contrapartida, MNC05-820B-240 x MNC04-789B-119-2-3-1 apresentou a média mais 

alta para o caráter (40,32 dias). 

A média geral para o caráter NDM foi 54,46 dias, superior ao encontrado por 

Machado et al. (2008), que obteve uma média geral de 51,20 dias. O genitor mais 

precoce foi IT82D-889. Enquanto que o mais tardio foi MNC05-820B-240 (56,10 

dias), com média superior à média geral (54,46 dias). O cruzamento IT82D-60 x 

AU94-MOB-816 se destacou para o caráter com média de 52,13 dias, porém não 

diferiu dos cruzamentos IT82D-889 x AU94-MOB-816 e IT82D-60 x IT82D-889.  

Os genitores não diferiram entre si quanto ao caráter ALTP com média de 

25,30 cm. Em feijão-caupi ainda não foi determinada a altura ideal de cultivares de 

porte ereto. Simone et al. (1992), referiram-se ao ideotipo de feijão-comum de porte 

ereto para colheita mecânica, com isso sugeriram que a altura ideal encontra-se na 

faixa de 50 a 55 cm. A média geral encontrada no presente trabalho para o caráter 

foi de 28,68 cm muito abaixo do ideotipo. Entretanto, é superior ao valor de 22,41 

cm, encontrado por Omoigui et al. (2006). 

IT82D-889 foi o genitor mais promissor para CPV (19,62 cm). Em contrapartida, 

AU94-MOB-816 obteve a menor média (13,50 cm). Os cruzamentos que se 

destacaram foram IT82D-889 x MNC04-789B-119-2-3-1 e MNC05-820B-240 x 

IT82D-889, com médias de 17,17 e 17,00 cm, respectivamente. Essas médias foram 

superiores às obtidas pelos genitores. A média geral obtida no presente estudo foi a 

15,94 cm, superior à média obtida por Ushakumari et al. (2010), 15,63 cm. 

  

 



42 
 

Tabela 3.7 – Médias para os caracteres número de dias para floração (NDF), número de dias para maturidade (NDM), altura da 

planta (ALTP), comprimento de vagem (CPV), número de grãos por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G) e 

produção por parcela (PPARC) de genitores e geração F2 de feijão-caupi. Teresina, PI, 2013 

Genitores 
NDF

(1) 

(dias) 
NDM

(1) 

(dias) 
ALTP 
(cm) 

CPV 
(cm) 

NGV
(1)

 
P100G 

(g) 
PPARC 
(kg/ha

-1
) 

IT82D-889 6,14 abc 7,36 bc 22,17 c 19,62 a 3,49 a 12,83 f 649,40 bcd 

AU94-MOB-816 6,15 abc 7,42 cd 26,67 bc 13,50 i 3,44 abc 15,00 ef 785,00 abc 

IT82D-60 6,19 abc 7,39 bcd 25,50 bc 14,83 fgh 2,99 de 18,33 bcd 567,67 cd 

MNC04-789B-119-2-3-1 6,26 abc 7,38 bcd 25,34 bc 16,00 bcdef 3,03 de 19,20 bcd 731,14 abc 

MNC05-820B-240 6,31 bc 7,49 d 26,83 bc 14,50 hi 2,61 g 24,33 a 777,66 abc 

Geração F2 

              IT82D-889 x AU94-MOB-816 6,02 a 7,33 abc 31,28 ab 16,85 bcd 3,29 abc 17,24 de 596,69 bcd 

IT82D-60 x IT82D-889  6,05 ab 7,27 ab 31,17 ab 16,68 bcde 3,31 abc 15,17 ef 754,40 abc 

IT82D-889 x MNC04-789B-119-2-3-1 6,22 abc 7,41 cd 29,46 abc 17,17 b 3,23 bcd 15,00 ef 671,71 bc 

MNC05-820B-240 x IT82D-889  6,18 abc 7,37 bcd 29,83 abc 17,00 bc 3,02 de 17,67 cde 772,66 abc 

IT82D-60 x AU94-MOB-816  6,02 a 7,22 a 37,83 a 14,67 ghi 3,34 abc 17,17 de 562,59 cd 

AU94-MOB-816 x MNC04-789B-119-2-3-1 6,20 abc 7,41 cd 26,97 bc 15,98 bcdef 3,46 ab 18,50 bcd 958,20 a 

MNC05-820B-240 x AU94-MOB-816 6,15 abc 7,41 cd 30,07 abc 15,83 cdefg 3,19 cd 19,67 bcd 803,60 abc 

IT82D-60 x MNC04-789B-119-2-3-1 6,24 abc 7,42 cd 29,33 abc 15,67 defgh 3,02 de 20,33 bc 741,26 abc 

MNC05-820B-240 x IT82D-60  6,19 abc 7,39 bcd 28,83 bc 15,33 fgh 2,91 ef 19,67 bcd 816,60 ab 

MNC05-820B-240 x MNC04-789B-119-2-3-1 6,35 c 7,44 cd 28,99 abc 15,50 efgh 2,74 fg 20,83 b 421,40 d 

Média dos genitores 6,21 
 

7,41 
 

25,30 
 

15,69 
 

3,11 
 

17,94 
 

702,17 
 Média dos cruzamentos 6,16 

 
7,37 

 
30,38 

 
16,07 

 
3,15 

 
18,12 

 
709,91 

 Média geral 6,18 
 

7,38 
 

28,68 
 

15,94 
 

3,14 
 

18,06 
 

707,33 
 CV (%) 2,14 

 
0,85 

 
15,39 

 
4,01 

 
3,93 

 
8,16 

 
17,23 

 Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
(1)

Dados transformados para   .
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Com relação ao caráter NGV o genitor IT82D-889 obteve a maior média (12,18 

grãos). A média geral obtida no presente trabalho foi 9,86 grãos, inferior à obtida por 

Carvalho (2011).  

Para P100G, o genitor MNC05-820B-240 obteve média significativamente 

diferenciada dos demais genitores (24,33 g). Quanto aos cruzamentos obtiveram 

sucesso MNC05-820B-240 x MNC04-789B-119-2-3-1 e IT82D-60 x MNC04-789B-

119-2-3-1. 

Os genitores AU94-MOB-816, MNC05-820B-240 e MNC04-789B-119-2-3-1 

obtiveram as melhores médias para o caráter PPARC, com valores acima da média 

geral (707,33 kg ha-1). Com relação aos cruzamentos destacaram-se AU94-MOB-

816 x MNC04-789B-119-2-3-1 e MNC05-820B-240 x IT82D-60.  

Nos experimentos de campo, se o coeficiente de variação for inferior a 10% 

diz-se que é baixo, ou seja, o experimento tem alta precisão; de 10 a 20%, são 

considerados médios e de boa precisão; de 20 a 30%, alto, com baixa precisão, e 

acima de 30% muito alto (PIMENTEL GOMES, 2000). Essa classificação não leva 

em consideração a cultura estudada, a variável em estudo, a heterogeneidade do 

solo, tamanho da parcela, entre outros, o que torna-se uma dificuldade. 

Os coeficientes de variação experimental estimados, na sua maioria, 

apresentaram valores baixos, variando de 0,85% a 17,23%. O caráter NDM obteve o 

menor valor. Para os caracteres ALTP e PPARC, as estimativas foram 15,39% e 

17,23%, respectivamente. O resultado para o caráter ALTP pode ser explicado pela 

dificuldade na coleta desse caráter, mensurado em plantas individuais, e também 

pelo fato de que o trabalho necessitava de auxílio de outras pessoas, o que no 

momento não era possível. Já o resultado para o caráter PPARC pode ser explicado 

pelo fato desse caráter possuir natureza quantitativa, sofrendo, portanto, forte 

influência ambiental, o que pode incrementar a estimativa dos quadrados médios 

dos erros estimados. 

3.3.1.2 Análise da capacidade de combinação 

 O resumo da análise de variância para os caracteres avaliados, juntamente 

com os efeitos de tratamentos decompostos em capacidade geral de combinação 

(CGC) e capacidade específica de combinação (CEC) encontram-se na Tabela 3.8. 
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Segundo Costa (2006) a significância dos quadrados médios relativos à gi é 

um indicativo de diferenças entre os efeitos da CGC para os genitores e do 

envolvimento de genes de efeitos aditivos na herança desses caracteres.  

Constatou-se que as estimativas dos quadrados médios da CGC 

apresentaram diferenças significativas (P<0,01) para todos os caracteres, exceto 

ALTP e PPARC. A significância de CGC indica a existência de genes de efeitos 

aditivos favoráveis para a expressão dos caracteres.  

Tabela 3.8 – Quadrados médios do número de dias para floração (NDF), número de 

dias para maturidade (NDM) altura da planta (ALTP), comprimento de 

vagem (CPV), número de grãos por vagem (NGV), peso de 100 grãos 

(P100G) e produção por parcela (PPARC) para cinco genitores e 10 

cruzamentos da geração F2 de feijão-caupi. Teresina, PI, 2013 

FV GL 

Quadrados médios  

NDF 
(dia) 

NDM 
(dia) 

ALTP 
(cm) 

CPV 
(cm) 

NGV 
P100G 

(g) 
PPARC 
(kg ha-1) 

Tratamentos  14 0,053** 0,028** 75,104** 12,451** 0,415** 49,291** 103885,977** 

   CGC 4 0,139** 0,046** 36,979ns 38,167** 1,276** 149,110** 33006,113ns 

   CEC 10 0,019ns 0,021** 90,353** 2,165** 0,070** 9,363** 132237,922** 

Resíduo  70 0,017 0,004 19,499 0,410 0,015 2,175 14853,896 

ns e ** Não significativo e significativo a 1 % de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 

A CEC foi significativa para todos os caracteres, exceto NDF. De acordo com 

Medici (2003), a significância dos efeitos da gi indica que pelo menos um dos 

genitores difere dos demais quanto à quantidade de genes favoráveis com efeitos 

aditivos e a significância da sij, por sua vez, indica que existe complementação entre 

os genótipos nos loci com algum grau de dominância e que há interações intralélica 

e interalélica entre os genes que controlam esses caracteres, com algum grau de 

dominância e de epistasia, respectivamente. Além disso, estimativas de sij 

significativas indicam que os genótipos avaliados são divergentes quanto aos 

caracteres, gerando a possibilidade de obtenção de populações segregantes 

promissoras. 
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Dos resultados constatou-se que os tratamentos reúnem uma razoável 

variabilidade em nível de sij e gi para todos os caracteres. No caso do caráter NDF 

essa variabilidade decorre somente da gi e no caso de ALTP somente da sij. 

Verificou-se também que os valores das estimativas dos quadrados médios dos 

efeitos da gi foram superiores aos correspondentes da sij, exceto para os caracteres 

ALTP e PPARC. Esse é um resultado importante uma vez que a gi é controlada 

principalmente por genes de efeito aditivo, podendo ser fixado no processo de 

seleção. 

 As estimativas de CGC para os cinco genitores são apresentadas na Tabela 

3.9. Segundo Cruz et al. (2004), quanto mais altas forem as estimativas da gi, o 

genitor em questão é muito superior (positivas) ou inferior (negativas) aos demais do 

dialelo, e quanto mais próximo de zero, seu comportamento não difere da média 

geral dos cruzamentos. Valores negativos de genitores para os caracteres indicam 

que em uma combinação para obtenção de cruzamento, esse genitor contribuirá na 

redução da expressão do caráter. Desse modo, como o foco principal do presente 

trabalho é a seleção para extraprecocidade, genitores com valores de gi de alta 

magnitude, porém negativos para os caracteres NDF e NDM são preferidos por 

reduzirem a expressão dos mesmos.  

As estimativas de gi para o caráter NDF variaram de –0,052 (AU94-MOB-816) 

a 0,064 (MCN04-789B-119-2-3-1). Lal et al. (1975) afirmaram que para o caráter 

NDF é mais desejável que o genitor apresente estimativa negativa. Com isso, as 

estimativas de gi mais favoráveis para o caráter foram apresentadas pelos genitores 

AU94-MOB-816, IT82D-889 e IT82D-60, o que os tornam promissores para a 

redução do caráter. Machado et al. (2008) avaliando a precocidade, porte e 

produtividade em feijão-caupi, concluíram que esses três genitores se destacaram 

para o caráter em questão.  

Os mesmos genitores que se destacaram para NDF, também obtiveram êxito 

para NDM, com estimativas negativas, sendo os mais recomendados para serem 

utilizados como genitores em programas de melhoramento visando seleção para a 

extraprecocidade em feijão-caupi. Esse resultado está de acordo com Singh e 

Mehndiratta (1969), onde afirmam que esses dois caracteres apresentam uma alta 

correlação. 
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Tabela 3.9 – Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (gi) 

referentes aos caracteres número de dias para floração (NDF), 

número de dias para maturidade (NDM), altura da planta (ALTP), 

comprimento de vagem (CPV), número de grãos por vagem (NGV), 

peso de 100 grãos (P100G) e produção por parcela (PPARC) para 

os cinco genitores de feijão-caupi. Teresina, PI, 2013  

Genitores 

Capacidade Geral de Combinação (CGC) 

NDF 
(dia) 

NDM 
(dia) 

ALTP 
(cm) 

CPV 
(cm) 

NGV 
P100G 

(g) 
PPARC 
(kg ha-1) 

IT82D-889 -0,046 -0,028 -0,862 1,611 0,142 -2,519 -21,389 

AU94-MOB-816 -0,052 -0,010 1,053 -0,760 0,188 -0,829 35,298 

IT82D-60 -0,025 -0,029 0,864 -0,519 -0,036 0,089 -33,401 

MNC04-789B-119-2-3-1 0,064 0,022 -0,953 0,095 -0,045 0,670 1,550 

MNC05-820B-240 0,059 0,045 -0,102 -0,427 -0,249 2,589 17,941 

DP (gi)  0,018 0,008 0,609 0,088 0,017 0,203 16,820 

DP (gi – gj) 0,028 0,013 0,963 0,139 0,026 0,321 26,595 

As estimativas de gi para ALTP variaram de -0,953 (MNC04-789B-119-2-3-1) 

a 1,053 (AU94-MOB-816). Os genitores que mais se destacaram foram AU94-MOB-

816 e IT82D-60, devendo ser os preferidos para melhorar a expressão desse 

caráter. 

As estimativas de gi para CPV variaram de -0,760 a 1,611, sendo que as mais 

favoráveis foram obtidas por IT82D-889 e MNC04-789B-119-2-3-1, com valores de 

1,611 e 0,095, respectivamente. Entre esses genitores sobressai-se IT82D-889 com 

alta estimativa em relação aos demais.   

Para o caráter NGV as maiores estimativas de gi foram 0,188 e 0,142, 

respectivamente para os genitores AU94-MOB-816 e IT82D-889.  

Os genitores MNC05-820B-240, MNC04-789B-119-2-3-1 e IT82D-60 

apresentaram as maiores estimativas para P100G, destacando-se MNC05-820B-

240.  

Os genitores que obtiveram as maiores estimativas de gi para o caráter 

PPARC foram AU94-MOB-816, MNC05-820B-240 e MNC04-789B-119-2-3-1, sendo, 
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portanto os mais recomendados para serem utilizados como genitores em 

cruzamentos visando o aumento da produtividade.  

A escolha dos genitores para formação das populações segregantes é crucial 

para obtenção de êxito nos programas de melhoramento, sendo a capacidade 

combinatória com presença de genes complementares, a grande responsável pelo 

sucesso (LORENCETTI et al., 2005).  

De acordo com Miranda (1998), os genitores que apresentarem as mais 

elevadas estimativas de gi devem ser preferidos para constituírem os blocos de 

cruzamentos, favorecendo a seleção de linhagens homozigotas em espécies 

autógamas. Segundo Vencovsky (1970) as maiores magnitudes associadas aos 

efeitos de gi são apresentados pelos genitores que possuírem maiores frequências 

de alelos favoráveis referentes ao caráter em estudo. 

Na Tabela 3.10, que apresenta as estimativas de CEC, observou-se que os 

cruzamentos IT82D-60 x AU94-MOB-816, IT82D-889 x AU94-MOB-816 e IT82D-60 

x IT82D-889 obtiveram estimativas negativas para o caráter NDF. Observou-se 

ainda que os três genitores que participam desses cruzamentos apresentaram as 

menores estimativas de gi para o caráter em questão, estando de acordo com Cruz 

et al. (2004) em que um bom cruzamento deve apresentar alta estimativa de sij e os 

seus genitores altas estimativas de gi para o caráter em estudo.  

Para NDM, os cruzamentos mais promissores foram IT82D-60 x AU94-MOB-

816, IT82D-60 x IT82D-889 e IT82D-60 x MNC04-789B-119-2-3-1. Os dois primeiros 

cruzamentos também se destacaram para as estimativas de sij para NDF, 

evidenciando serem cruzamentos, de altos potenciais para produzir descendentes 

precoces. 

No caráter ALTP destacou-se o cruzamento IT82D-60 x AU94-MOB-816, com 

sij de 7,229, bem superior aos demais. Verificou-se na Tabela 3.9 que esses 

genitores foram os que apresentaram as maiores estimativas de gi para esse 

caráter. Segundo Cruz (1983), o comportamento de um genitor em um cruzamento é 

determinado indiretamente pela CGC. Uma possível explicação para essa alta s ij é a 

divergência entre os dois genitores, uma vez que um é originário de programa de 

melhoramento da Nigéria e o outro de um programa dos Estados Unidos da 

América. 
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Tabela 3.10 – Estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (sij) para os caracteres número de dias para 

floração (NDF), número de dias para maturidade (NDM), altura da planta (ALTP), comprimento de vagem (CPV), 

número de grãos por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G) e produção por parcela (PPARC) de 10 

cruzamentos de feijão-caupi, geração F2. Teresina, PI, 2013 

Cruzamentos  
Capacidade Específica de Combinação (CEC) 

NDF 
(dia) 

NDM 
(dia) 

ALTP 
(cm) 

CPV 
(cm) 

NGV 
P100G 

(g) 
PPARC 
(kg ha-1) 

IT82D-889 x AU94-MOB-816 -0,055 -0,016 2,406 0,531 -0,183 2,526 -124,549 

IT82D-60 x IT82D-889 -0,052 -0,055 2,478 -0,350 0,063 -0,466 101,8586 

IT82D-889 x MNC04-789B-119-2-3-1 0,020 0,039 2,590 -0,481 -0,001 -1,213 -15,780 

MNC05-820B-240 x IT82D-889 -0,014 -0,028 2,112 -0,126 -0,008 -0,466 68,776 

IT82D-60 x AU94-MOB-816  -0,075 -0,123 7,229 0,004 0,049 -0,156 -146,6387 

AU94-MOB-816 x MNC04-789B-119-2-3-1 0,013 0,021 -1,814 0,798 0,182 0,596 214,018 

MNC05-820B-240 x AU94-MOB-816  -0,036 -0,001 0,430 1,078 0,109 -0,156 43,027 

IT82D-60 x MNC04-789B-119-2-3-1 0,024 -0,044 0,736 0,148 -0,033 1,510 65,778 

MNC05-820B-240 x IT82D-60  -0,023 -0,005 -0,614 0,337 0,617 -1,068 124,727 

MNC05-820B-240 x MNC04-789B-119-2-3-1 0,046 -0,005 1,366 -0,110 -0,106 -0,489 -305,4241 

DP (Sii) 0,037 0,017 1,244 0,180 0,034 0,415 34,334 

DP (Sij) 0,047 0,022 1,573 0,228 0,044 0,525 43,430 

DP (Sii – Sjj) 0,050 0,023 1,669 0,242 0,046 0,557 46,065 

DP (Sij – Sik)  0,070 0,033 2,360 0,342 0,066 0,788 65,145 

DP (Sij – Skl) 0,064 0,030 2,154 0,312 0,060 0,719 59,469 
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No caráter CPV seis cruzamentos apresentaram estimativas sij positivas, 

destacando-se MNC05-820B-240 x AU94-MOB-816, AU94-MOB-816 x MNC04-

789B-119-2-3-1 e IT82D-889 x AU94-MOB-816.  

 Os cruzamentos MNC05-820B-240 x IT82D-60, AU94-MOB-816 x MNC04-

789B-119-2-3-1 e MNC05-820B-240 x AU94-MOB-816 apresentaram as maiores 

estimativas de sij para o caráter NGV. Ressalta-se que o genitor AU94-MOB-816 

apresentou a maior estimativa de gi para o caráter em questão.  

O cruzamento que mais se destacou para o caráter P100G foi IT82D-889 x 

AU94-MOB-816, ambos os genitores desse cruzamento apresentaram estimativa de 

gi negativa para o mesmo caráter. Esse fato evidencia-se porque genitores 

divergentes podem apresentar maior eficiência se combinados e com a possibilidade 

da produção de cruzamentos com maior efeito heterótico, portanto, superiores aos 

genitores. Segundo Silva et al. (2004), nem sempre os genitores que apresentam 

altas estimativas de gi geram os melhores cruzamentos quando combinados entre si. 

O cruzamento MNC05-820B-240 x MNC04-789B-119-2-3-1 apresentou uma das 

mais baixas estimativas de sij para o caráter P100G (-0,489). No entanto esses 

mesmos genitores apresentaram as maiores estimativas de gi para o caráter em 

questão. Tal resultado pode ser explicado devido à baixa complementaridade entre 

os genitores, no que diz respeito aos genes relacionados ao caráter. 

A produção de grãos é um dos caracteres mais desejado pelos melhoristas, 

com isso, procuram-se os melhores cruzamentos, ou seja, os que apresentam alta 

sij, envolvendo genitores de alta gi (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 1999). Portanto o 

cruzamento AU94-MOB-816 x MNC04-789B-119-2-3-1 apresentou um potencial 

genético superior aos demais, devido os genitores terem apresentado as mais altas 

estimativas de gi para o caráter PPARC. Os cruzamentos IT82D-60 x IT82D-889 e 

MNC05-820B-240 x IT82D-60 também se destacaram para o caráter PPARC, com 

estimativas positivas e significativas 101,86 e 124,73, respectivamente. 
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3.4 Conclusões 

 Quanto às estimativas da CGC, os genitores que apresentaram maior 

potencial de seleção para a extraprecocidade foram: IT82D-889, AU94-MOB-816 e 

IT82D-60; 

 Com relação às estimativas da CEC, os cruzamentos IT82D-60 x AU94-MOB-

816, IT82D-889 x AU94-MOB-816 e IT82D-60 x IT82D-889 foram os mais 

promissores para a redução dos caracteres NDF e NDM; 

 O cruzamento IT82D-60 x IT82D-889 apresentou alto potencial para os 

caracteres precocidade e produção, simultaneamente.  
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4 SELEÇÃO DE FAMÍLIAS DE FEIJÃO-CAUPI VISANDO A OBTENÇÃO DE 

LINHAGENS EXTRAPRECOCES 

 

Resumo 

 

A precocidade é um importante caráter, uma vez que, cultivares precoces 

podem contornar o estresse hídrico, escapar da infestação de insetos e reduzir 

gastos. Em muitas regiões da Savana africana, o tamanho do ciclo da cultivar de 

feijão-caupi é uma característica essencial para adoção da mesma. O trabalho 

objetivou-se em avaliar e selecionar famílias F2:3, F3:4 e F3:5, para extraprecocidade. 

O material genético foi constituído de 162 famílias F2:3, selecionadas de um 

cruzamento dialélico completo, com cinco genitores. As famílias F2:3 foram avaliadas 

em dois experimentos em delineamento látice simples 9x9 com os cinco genitores 

como tratamentos adicionais. Nesses experimentos foram feitas seleções entre e 

dentro de famílias, sendo selecionadas 81 plantas individuais. Cada planta individual 

passou a constituir uma família F3:4. A partir dessas famílias foram realizados dois 

experimentos em látice simples 9x9, com dois dos genitores mais precoces como 

tratamentos adicionais. Um experimento foi realizado com as famílias F3:4 e o outro 

com famílias F3:5, obtidas das famílias anteriores. Os caracteres avaliados foram: 

número de dias para floração, número de dias para maturidade, comprimento de 

vagem, número de grãos por vagem, peso de 100 grãos e produção por parcela. 

Todas as famílias apresentaram diferenças significativas em todos os experimentos. 

De acordo com os ganhos preditos estimados e realizados é possível, por meio de 

seleção, obter famílias mais precoces do que o genitor mais precoce, linhagem 

IT82D-889. As famílias mais promissoras para a precocidade foram 1, 20, 23, 29, 31, 

32, 43, 44, 51, 54, 60, 65, 66, 71 e 73. 

 

Palavras-chave: Tratamento adicional, análise conjunta, herdabilidade, ganho 

genético.   
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4 SELECTION OF FAMILIES COWPEA AIMING EXTRAEARLY MATURING LINES  

 

Abstract 

 

The precocity is an important feature, since early maturing cultivars can 

overcome hydric stress, avoid insect infestation and reduce costs. In several 

regions of the African Savanna, the size of the cycle of a cowpea cultivar is an 

essential feature for the adoption of the same. The study aimed at evaluating and 

selecting families F2:3, F3:4 and F3:5 to extraearly. The genetic material consisted of 

162 F2:3 families, selected from a complete diallel cross, with five 

parents. The F2:3 families were evaluated in two experiments in a 9x9 simple lattice 

design with five parental as additional treatments. In these trials, there were selection 

among and within families, being selected 81 individual plants. Each individual plant 

has become an F3:4 family. From these families were conducted two experiments in a 

9x9 simple lattice, with the two of the more early parental as additional treatments. 

One experiment was conducted with then F3:4 families and the other one was 

with F3:5 families, obtained from the previous families. The evaluated 

features were: days to flowering, days to maturity, pod length, number of seeds per 

pod, weight of 100 grain and yield per plot. The families are promising for the early 

number were 1, 20, 23, 29, 31, 32, 43, 44, 51, 54, 60, 65, 66, 71 and 73. 

 

Key words: Additonal treatment, group analysis, heritability, genetic gain. 
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4.1 Introdução 

A agricultura brasileira vem passando por grandes mudanças tecnológicas. A 

globalização do agronegócio tem provocado reflexos na cadeia produtiva de várias 

culturas (FREIRE FILHO et al., 2011). Avanços em pesquisa que busquem a 

melhoria de culturas importantes tornam-se essenciais. 

As leguminosas são importantes porque fornecem proteínas e vitaminas, 

especialmente para consumidores de baixa renda nos países em desenvolvimento, 

que normalmente não têm acesso a proteínas de origem animal (DESHPAND et al., 

2010).  

Entre as leguminosas cultivadas nos trópicos, o feijão-caupi ocupa lugar de 

destaque devido aos seus múltiplos usos. Atualmente uma considerável atenção 

está sendo dada para o desenvolvimento de cultivares de ciclo precoce e de alto 

rendimento que melhor se encaixem nos novos sistemas de cultivo. Desse modo, a 

informação genética sobre a produção e seus componentes é essencial para o 

planejamento de um efetivo programa de melhoramento de feijão-caupi (SINGH; 

DABAS, 1992).  

A precocidade é um importante caráter na África e em outras regiões 

tropicais, uma vez que torna possível a disponibilização de alimento básico mais 

rápido e produto comercializável a partir da atual estação de cultivo. Novas cultivares 

precoces com hábitos de crescimento indeterminado têm sido muito eficazes em 

ambientes extremamente secos e quentes do Sahel (EHLERS; HALL, 1997).  

Em muitas regiões da Savana africana, o tamanho do ciclo da cultivar de 

feijão-caupi é uma característica essencial para adoção da mesma. As cultivares 

mais precoces são adotadas principalmente como estratégia para escapar do 

estresse de umidade, ou para permitir duas colheitas sequenciadas. No entanto, 

essas cultivares também estão desempenhando papéis críticos no manejo integrado 

de pragas, uma vez que com um plantio planejado pode-se evitar o pico de 

infestações (PADI, 2007). A utilização de variedades precoces também reduzem 

custos no consumo de água e energia na irrigação (SILVA et al., 2007).  

O desenvolvimento e crescimento da planta, especialmente o período da 

floração, é dependente de muitos processos complexos que são influenciados tanto 

por fatores genéticos como ambientais (UARROTA, 2010). Se a base genética da 

precocidade for entendida, a mesma pode ser explorada para o desenvolvimento de 
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variedades de feijão-caupi que possam disponibilizar flores e vagens continuamente, 

garantindo assim a disponibilidade de feijão-caupi durante todo o ano (MANGGOEL; 

UGURU, 2012).   

 Foi observado, durante a confecção da revisão de literatura que há uma 

grande lacuna quando se fala em trabalhos científicos que abordam o caráter 

precocidade de feijão-caupi. Uma vez que, são encontrados trabalhos das décadas 

de 60 e 70 (SENE, 1967; OJOMO, 1971) assim como trabalhos dos anos 2000 

(ISHIYAKU, et al., 2005; SPRINGER; WARD, 2007; ADEYANJU; ISHIYAKU, 2007; 

CRAUFURD; WHEELER, 2009)  . Com isso, observa-se que o caráter precocidade 

foi um tema muito abordado, ficando um longo período esquecido e atualmente, com 

as exigências do produtor por culturas com ciclo curto, esse tema vem sendo 

relatado novamente.  

 O trabalho objetivou-se em avaliar famílias F2:3, F3:4 e F3:5 visando identificar 

materiais com potencial para obtenção de ciclo extraprecoce, que alcancem a 

maturidade em um período inferior a 60 dias.  
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4.2 Material e Métodos 

O material genético foi constituído de 162 famílias F2:3, selecionadas em um 

cruzamento dialélico completo, envolvendo os genitores MNC05-820B-240, MNC04-

789B-119-2-3-1, IT82D-60, IT82D-889 e AU94-MOB-816. A partir dessas famílias 

foram realizados dois experimentos em látice simples 9x9, um com as famílias F3:4 e 

o outro com famílias F3:5, obtidas das famílias anteriores (Figura 3).  

 

  

 

Geração F1 

 

                                                           Geração F2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3 – Esquema de obtenção e avaliação de famílias de feijão-caupi visando 

seleção para extraprecocidade (Análises dos experimentos em Látice realizadas 

com base nos trabalhos de Oliveira e Barbin (1988); Oliveira (1993) e Ramalho et al. 

(2012)). 
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4.2.1 Material genético 

4.2.1.1 Experimentos com famílias F2:3 

As famílias F2:3 (Tabela 4.1) foram avaliadas em dois experimentos em 

delineamento látice simples 9x9 com os cinco genitores como tratamentos adicionais 

(OLIVEIRA; BARBIN, 1988; OLIVEIRA, 1993). Nesses experimentos foram 

realizadas seleções entre e dentro de famílias, sendo selecionadas 81 plantas 

individuais que constituíram famílias F3:4.   

Tabela 4.1 – Relação dos cruzamentos dialélicos e das 162 famílias que 

participaram dos experimentos na geração F2:3 

Cruzamentos dialélicos 
Experimento 2 
 Famílias F2:3 

IT82D-889 x AU94-MOB-816 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 

IT82D-60 x IT82D-889  

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133 e 134 

IT82D-889 x MNC04-789B-119-2-3-1 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 78, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156 e 157 

  
MNC05-820B-240 x IT82D-889  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 88, 89, 90, 91, 92 

  

IT82D-60 x AU94-MOB-816 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 

  

AU94-MOB-816 x MNC04-789B-119-2-3-1 
67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 158, 159, 160, 
161 e 162 

MNC05-820B-240 x AU94-MOB-816 1, 2, 3, 4, 5, 6, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 

  

IT82D-60 x MNC04-789B-119-2-3-1 
19, 20, 21, 22, 23, 98, 99, 100, 101, 102, 
103 

MNC05-820B-240 x IT82D-60 16, 17, 18, 93, 94, 95, 96 e 97 

MNC05-820B-240 x MNC04-789B-119-2-3-1 15 

Total 162 
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4.2.1.1.1 Caracterização do ambiente 

  O experimento foi instalado no campo experimental da Embrapa Meio-Norte, 

Teresina, PI, situado a uma Latitude de 42º05’ S, Longitude de 42º48’ W e a uma 

altitude de 72 m. O solo da área era um Argissolo Vermelho Amarelo de textura 

média (Francisco de Brito Melo, informação pessoal)2. Os dados de temperatura (°C) 

e precipitação (mm) relativos ao período da condução dos experimentos são 

apresentados no Anexo 2. 

4.2.1.1.2 Manejo experimental 

A semeadura ocorreu em 16 de setembro de 2011. As parcelas tiveram 5,0 m 

de comprimento, constituídas por uma única fileira. O espaçamento entre plantas foi 

de 0,25 m e entre parcelas 0,60 m, com duas sementes por cada cova. Após vinte 

dias da semeadura, foi realizado o desbaste, deixando-se uma planta por cova, 

fazendo, entretanto, a compensação das falhas. Dez plantas em cada parcela foram 

etiquetadas para a coleta de dados. O experimento foi instalado sob cultivo irrigado 

por aspersão convencional. As irrigações foram realizadas com um turno de rega de 

5 dias, em média, com um tempo de irrigação de duas horas. 

 As colheitas foram realizadas à medida que as plantas apresentaram todas as 

vagens secas. 

4.2.1.2 Experimentos com famílias F3:4 e F3:5 

 Os experimentos 3 e 4 foram realizados com famílias F3:4 e F3:5, selecionadas 

do experimento 2 com base na precocidade para a floração inicial e para a 

maturidade das vagens. Foi utilizado o delineamento simples Látice 9x9 com dois 

tratamentos comuns (OLIVEIRA; BARBIN, 1988; RAMALHO et al., 2012). A relação 

dos cruzamentos e das respectivas famílias F2:3 que deram origem as famílias F3:4 e 

F3:5 encontra-se na Tabela  4.2. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Informação pessoal. Francisco de Brito Melo, Pesquisador da Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI. 
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Tabela 4.2 – Relação dos cruzamentos e das famílias F2:3 que deram origem as 81 

famílias que participaram dos ensaios nas gerações F3:4 e F3:5 

Cruzamentos Famílias F2:3 de origem Famílias F3:4 e F3:5

MNC05-820B-240 x AU94-MOB-816 1 3

3 1, 2

85 72

MNC05-820B-240 x IT82D-60 16 8

17 9

18 4, 5

MNC05-820B-240 x IT82D-889 10 6, 7

12 10

14 11

IT82D-889 x MNC04-789B-119-2-3-1 74 12

157 69

AU94-MOB-816 x MNC04-789B-119-3-1 79 14

80 13

IT82D-60 x AU94-MOB-816 24 25, 26

25 21, 22, 23

26 15, 16, 17

27 18, 19, 20

28 55, 56, 57, 58

109 79

112 70, 71

IT82D-60 x MNC04-789B-2-3-1 20 24

23 27, 28, 29 

IT82D-60 x IT82D-889 34 46, 47, 48

35 44, 45

36 43

37 30, 31, 32

38 53

41 40

42 34, 35, 36, 37

43 38, 39

45 33

52 50, 51, 52

119 59, 60, 81

121 61, 77

122 62, 63

131 73, 74 

IT82D-889 x AU94-MOB-816 62 49

65 41, 42

66 54

136 68

139 64, 65, 66

140 78

141 67

147 80

149 75, 76

Total de famílias 45 81
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4.2.1.2.1 Caracterização do ambiente 

  Os experimentos foram instalados no campo experimental da Embrapa Meio-

Norte, Teresina, PI, situado a uma Latitude de 42º05’ S, Longitude de 42º48’ W e a 

uma altitude 72 m. O solo da área era um Argissolo Vermelho Amarelo de textura 

média (Francisco de Brito Melo, informação pessoal)3. Os dados de temperatura (°C) 

e precipitação (mm) relativos ao período da condução dos experimentos são 

apresentados nos Anexos 3 e 4, respectivamente. 

4.2.1.2.2 Manejo experimental 

Os dois experimentos, a princípio eram representados por três repetições. 

Entretanto, excesso de chuvas no experimento com famílias F3:4 e infestação por 

tripes (Ordem Thysanoptera) no experimento com famílias F3:5 prejudicaram o 

trabalho e comprometeram uma repetição em cada experimento. As semeaduras 

dos experimentos com as famílias F3:4 e F3:5 ocorreram em 19 de abril de 2012 e 25 

de junho de 2012, respectivamente. As parcelas tiveram 4,0 m de comprimento, 

constituídas por uma única fileira. O espaçamento entre plantas foi de 0,25 m e entre 

parcelas 0,60 m. Foram colocadas duas sementes por cova e vinte dias após a 

semeadura, foi realizado o desbaste, deixando-se uma planta por cova, fazendo-se 

a compensação das falhas. Quatro plantas em cada parcela foram etiquetadas para 

a coleta de dados. O experimento foi instalado sob irrigação por aspersão 

convencional. As irrigações foram feitas com uma frequência de cinco dias, em 

média, por duas horas.  

 As colheitas foram realizadas à medida que as plantas apresentaram todas as 

vagens secas. 

4.2.2 Caracteres avaliados 

 Os caracteres foram avaliados nas plantas individuais etiquetadas, com 

exceção dos caracteres peso de 100 grãos e produção da parcela. A seguir são 

relacionados todos os caracteres avaliados nos experimentos com famílias F2:3, F3:4 

e F3:5: 

1. Número de dias para inicio da floração (NDF): número de dias da semeadura ao 

surgimento da primeira flor na planta; 

                                                           
3
 Informação pessoal. Francisco de Brito Melo, Pesquisador da Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI. 



63 
 

2. Número de dias para o inicio da maturidade (NDM): número de dias decorridos 

entre a semeadura até o surgimento da primeira vagem com mudança de cor, 

indicando o inicio do período da secagem; 

3. Comprimento de vagem (CPV): comprimento de uma vagem escolhida 

aleatoriamente de cada planta; 

4. Número de grãos por vagem (NGV): número de grãos de uma vagem, tomada 

aleatoriamente de cada planta; 

5. Peso de 100 grãos (P100G): medida tomada, em gramas, de uma amostra de 100 

grãos da produção da parcela; 

6. Produção por parcela (PPARC): medida tomada, em gramas, obtida após colheita 

de todas as plantas da parcela, incluindo as plantas colhidas individualmente, grãos 

secos. 

4.2.3 Análise estatístico-genética 

4.2.3.1 Análise estatística dos experimentos com famílias F2:3 

A metodologia utilizada para a análise individual foi proposta por Oliveira e 

Barbin (1988). O modelo estatístico adotado para a análise foi: 

 uh   m   tu  bh  euh 

Onde, 

Yuh: é a observação da u-ésima família no h-ésimo bloco; 

m: média geral; 

tu: é o efeito da u-ésima família (u 1, 2,..., v’); 

bh: é o efeito do h-ésimo bloco (h=1, 2,..., b); 

euh: é o erro experimental associado à observação Yuh, onde se supõe que os euh’s 

são independentes e normalmente distribuídos, com média zero e variância  2. 

 O esquema da análise de variância individual de um experimento com k2 

tratamentos regulares e c tratamentos comuns está representado na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Esquema da análise de variância individual de um experimento em 

látice com tratamentos comuns adicionais em cada bloco 

Fonte de variação GL(1) SQ QM 

Repetições r – 1 SQ ep  

Blocos/repetições  r      1  SQ l  ep  

Famílias  v  – 1 SQTra(a ) 
SQTra(a )

 v    1 
 

     Tratamentos regulares           v – 1 SQTra  
SQTra 

 v   1 
 

     Tratamentos comuns           c – 1 SQTra  
SQTra 

 c   1 
 

     Tipos de tratamentos           1 SQTipos SQTipos 

Resíduo b 
    v    b   1 SQ es 

SQ es

 b     v    b   1 
 

Total b 
  
– 1 SQTotal  

(1)
r: número de repetições por experimento 
k: número de tratamentos regulares em cada bloco 
v: número de tratamentos regulares 
c: número de tratamentos comuns  
v’  v c (número total de tratamentos) 
 ’    c (número de parcelas por bloco) 
b: número de blocos no experimento 

A metodologia utilizada para a análise conjunta foi proposta por Oliveira 

(1993). O modelo matemático adotado para a análise foi o seguinte: 

  uhi   m   p
i 
  bhi   tsi   ts    (pt)is    euhi                                                       

Onde, 

Yuhi: valor observado resultante da aplicação da u-ésima família no h-ésimo bloco do 

i-ésimo experimento; 

m: média geral; 

pi: o efeito do i-ésimo experimento (i=1, 2,..., g); 

bhi: o feito do h-ésimo bloco no i-ésimo experimento; 

tsi: efeito do s-ésimo tratamento regular do i-ésimo experimento (s=1, 2,..., v);  

ts’: o efeito do s’-ésimo tratamento comum (s’ 1, 2,..., c);  

(pt)is’: efeito da interação entre tratamentos comuns e experimentos;  

euhi: erro aleatório. 

 O esquema da análise de variância conjunta com tratamentos comuns 

adicionados aos blocos está representado na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 – Esquema da análise de variância intrablocos de grupos de 

experimentos em látice simples com tratamentos comuns 

adicionais em cada bloco 

Fonte de variação GL(1) SQ 

Experimentos (Exp.) g – 1 SQ xp 

Repetições dentro de Exp. g  r   1  SQ ep  xp 

Blocos/Rep./Exp. (n/ ajust.) g  r      1   SQ lo  ep  xp 

Tratamentos (ajust.) v  – 1 SQTra(a ) 

Tratamentos comuns x Exp.  c   1   g   1  SQInt 

Resíduo intrabloco b      1    v    g  c   1    c SQ es 

Total b 
  
– 1 SQTotal 

(1)
r: número de repetições por experimento 
g: número de experimentos  
c: número de tratamentos comuns  
v’  v c (número total de tratamentos) 
k: número de tratamentos regulares em cada bloco 
 ’    c (número de parcelas por bloco) 
b: número de blocos nos dois experimentos 

 As análises de variâncias individuais e conjuntas foram realizadas utilizando-

se o programa SAS (SAS INSTITUTE, 2002). 

4.2.3.2 Análise estatística dos experimentos com famílias F3:4 e F3:5 

 A metodologia utilizada para análise individual dos experimentos constituídos 

pelas famílias F3:4 e F3:5 foi a mesma utilizada para os experimentos correspondentes 

às famílias F2:3 (OLIVEIRA; BARBIN 1988). 

Para a análise conjunta entre os experimentos foi utilizada a metodologia 

proposta por Ramalho et al. (2012). O esquema de análise conjunta está 

representado na Tabela 4.5. 

A análise conjunta foi realizada, a partir das médias ajustadas, ao nível de 

parcela. As análises de variâncias individuais e conjuntas foram realizadas 

utilizando-se o programa SAS (SAS INSTITUTE, 2002). 
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Tabela 4.5 – Esquema da análise de variância conjunta da análise do látice como 

blocos casualizados completos, utilizando as médias ajustadas dos 

tratamentos da análise do látice com recuperação da informação 

interblocos e tendo como quadrado médio do resíduo a média dos 

resíduos das análises individuais 

FV GL(1) SQ QM 

Experimentos g – 1 SQ xp QM xp 

Famílias  v' – 1 SQTrat(a ) QMTrat(a ) 

     Tratamentos regulares      v – 1 SQTra  QMTra  

     Tratamentos comuns      c – 1 SQTrat  QMTra  

     Tipo      1 SQTipo QMTipo 

Tratamento x experimento  v    1  (g   1) SQInt QMInt 

Erro efetivo médio  SQ es QM es 

Total   SQTotal  
(1)

g: número de experimentos  
v: número de tratamentos regulares 
c: número de tratamentos comuns 
v’  v c (número total de tratamentos)  

Nos experimentos com as famílias F3:4 e F3:5 as médias foram comparadas 

pelo teste de Dunnet. Nesse teste os tratamentos foram comparados com a 

testemunha IT82D-889. Esse genótipo foi utilizado por ser o mais precoce para o 

caráter número de dias para maturidade. Os tratamentos que apresentam médias 

seguidas pela letra “a” são estatisticamente inferiores à testemunha, seguidos pela 

letra “b” não diferem estatisticamente da testemunha e seguidos pela letra “c” são 

estatisticamente superiores à testemunha. 

4.2.3.3 Estimação dos parâmetros genéticos a partir das análises individuais 

das famílias F3:4 e F3:5 

 A estimação dos parâmetros genéticos relacionados aos experimentos com 

as famílias F3:4 e F3:5 foram realizadas para todos os caracteres estudados, segundo 

a metodologia proposta por Cruz (2005). 

 O estimador do componente da variância genética entre as médias das 

famílias avaliadas é dado por: 
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 g   
QMT   QM 

r
 

Onde, 

Vg: corresponde a variância genética;  

QMT: quadrado médio de tratamentos regulares;  

QMR: quadrado médio do resíduo; 

r: número de repetições. 

 O coeficiente de herdabilidade predita em nível de média de famílias é 

fornecido por:  

h
2 
   

 g

 e 
r
   g

   
 g

QMT
r

 

Onde, 

h2: coeficiente de herdabilidade predita; 

Vg: variância genética; 

Ve: variância ambiental; 

QMT: quadrado médio de tratamentos regulares; 

 r: número de repetições. 

 O ganho predito obtido com a seleção foi estimado por meio de duas 

fórmulas, uma com base no diferencial de seleção e a outra com base no índice de 

seleção. Neste caso, adotando-se uma intensidade de seleção de 20%, 

correspondendo à seleção das 16 melhores famílias, em cada caráter.  

A estimativa do ganho com a seleção, utilizando o diferencial de seleção foi 

obtida por meio da seguinte fórmula: 

GS   h2DS 

Onde, 

GS: ganho predito obtido com a seleção; 

h2: coeficiente de herdabilidade predita; 

DS: diferencial de seleção. 

                                                                            DS    Ms - Mg  

Onde, 

DS: diferencial de seleção;  

Ms: média das famílias selecionadas;  



68 
 

Mg: média geral. 

 A estimativa do ganho obtido com a seleção truncada, utilizando o índice de 

intensidade de seleção foi obtida por meio da seguinte fórmula:  

GS   p   g h i 

Onde, 

GS: ganho predito utilizando o índice de intensidade de seleção. 

p: controle parental, neste caso igual a 1; 

  g  desvio-padrão genético entre unidades de teste; 

h: raiz quadrada de herdabilidade do processo seletivo; 

i: intensidade de seleção. 

O ganho com a seleção expresso em porcentagem foi obtido de duas formas, 

uma em relação à média geral da população GSG (%) e outro em relação à 

testemunha GST (%) para o respectivo caráter, de acordo com as seguintes 

fórmulas: 

GSG ( )   
GS x 100

MG

 

GST ( )   
GS x 100

MT

 

Onde, 

GSG (%): percentual do ganho com a seleção, com base na média geral das famílias; 

GST (%): percentual do ganho com a seleção, com base na média da testemunha; 

MG: média geral das famílias;  

MT: média da testemunha. 

4.2.3.4 Estimação dos parâmetros genéticos a partir da análise conjunta das 

famílias F3:4 e F3:5 

O estimador do componente da variância genética entre as médias para a 

análise conjunta das famílias avaliadas é dado por: 

 g   
QMT   QM 

r  
 

Onde, 

Vg: corresponde a variância genética; 
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QMT: quadrado médio de tratamentos regulares; 

QMR: quadrado médio do resíduo; 

r: número de repetições; 

g: número de experimentos. 

O coeficiente de herdabilidade predita entre as médias para a análise 

conjunta das famílias avaliadas foi estimado segundo Ramalho et al. (2012) e Cruz 

(2005) é dado por: 

h
2   

  g

QMT
r g

 

Onde, 

h2: coeficiente de herdabilidade predita; 

Vg: corresponde a variância genética; 

QMT: quadrado médio de tratamentos regulares; 

r: número de repetições; 

g: número de experimentos. 

4.2.3.5 Herdabilidade realizada 

 Na prática, a herdabilidade realizada pode ser estimada quando se avaliam as 

mesmas progênies nas gerações Fi e Fj. Através dessa análise é simulada a seleção 

de certa proporção de progênies, na Fi e verifica-se o ganho observado a partir do 

desempenho dessas progênies na geração Fj  

A análise para o cálculo da herdabilidade realizada foi feito com base no 

proposto por Fehr (1987), porém utilizando a fórmula adaptada por Ramalho et al. 

(2012). 

hr
2 
  

 Ms    Mg  Mg
 

 

 Msi   Mgi Mg
i

 
 

hr
2
  coeficiente de herdabilidade realizada; 

Msj: média na geração Fj, no caso, F3:5, das famílias selecionadas em Fi, no caso, 

F3:4; 

Mgj: média geral das famílias na geração Fj; 

Msi: média das famílias selecionadas da geração Fi; 
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Mgi: média geral das famílias na geração Fi. 

4.2.3.6 Ganho realizado  

 O ganho realizado foi estimado segundo Frey e Horner (1955),  

GSr    Ms    Mg   

Onde, 

GSr: ganho realizado com a seleção; 

Msj: média na geração Fj, no caso, F3:5, das famílias selecionadas em Fi, no caso, 

F3:4; 

Mgj: média geral das famílias na geração Fj. 
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4.3 Resultados e Discussão 

4.3.1 Análise estatístico-genética 

4.3.1.1 Análise de variância individual – Famílias F2:3 

Os resultados das análises individuais dos dois experimentos são 

apresentados na Tabela 4.6. Foram verificadas diferenças significativas (P<0,01) 

para tratamentos em todos os caracteres, indicando a existência de ampla 

variabilidade genética entre as famílias. 

O coeficiente de variação (CV) variou de 1,19% no caráter NDM a 22,61% 

para PPARC, ambos no ensaio 2. A maioria dos caracteres apresentou valores de 

CV no intervalo de 1 a 10%. Diante desses valores, de acordo com Pimentel Gomes 

(2000) os valores variaram de baixo a médio, evidenciando boa precisão 

experimental. Esses valores estão bem abaixo dos encontrados por Matos Filho et 

al. (2009); Lopes et al. (2001). 

4.3.1.2 Análise de variância conjunta – Famílias F2:3 

A análise conjunta dos ensaios 1 e 2, com desdobramento do somatório de 

quadrados de tratamento é apresentada na Tabela 4.7.  

Os somatórios de quadrados referentes aos tratamentos foram desdobrados 

em tratamentos regulares, tratamentos comuns e tipos de tratamentos.  Constatou-

se que houve diferença significativa (P<0,01), para tratamentos regulares ajustados, 

confirmando os resultados das análises individuais e indicando a ampla variabilidade 

entre as famílias e a possibilidade de se realizar seleção para precocidade e demais 

caracteres. Verifica-se também que houve diferença significativa (P<0,01) para todos 

os caracteres quanto aos tratamentos comuns, confirmando a existência de 

variabilidade genética entre os mesmos, resultado que reforça a variabilidade 

constatada entre as famílias F2:3. Um aspecto importante é que não houve diferença 

significativa para a interação Experimento x Tratamentos comuns, exceto para 

PPARC, evidenciando que os tratamentos comuns apresentaram comportamento 

semelhante nos dois experimentos, exceto para PPARC.  
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Tabela 4.6 – Quadrados médios do número de dias para floração (NDF), número de dias para maturidade (NDM), comprimento de 

vagem (CPV), número de grãos por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G) e produção por parcela (PPARC) para 

famílias F2:3 de feijão-caupi. Teresina, PI, 2013  

FV GL 

Quadrados Médios 

NDF 
(dia)  

NDM 
(dia)  

CPV 
(cm)  

NGV 
 

P100G 
(g)  

PPARC 
(g/3,0m

2
) 

  Ens 1 Ens 2 
 

Ens 1 Ens 2 
 

Ens 1 Ens 2 
 

Ens 1 Ens 2 
 

Ens 1 Ens 2 
 

Ens 1 Ens 2 

Repetição 1 0,213198** 0,030530* 
 

0,375144** 0,072330** 
 

1,4406* 0,0245ns
 

 
0,034762ns

 
0,170731** 

 
14,6708** 4,0565ns

 

 
20,83ns

 
7,04ns

 

Bloco (Rep) 16 0,122019** 0,126056** 
 

0,098219** 0,168439** 
 

4,5390** 8,3818** 
 

0,236560** 0,366517** 
 

11,0578** 8,6041** 
 

16881,79** 18897,34** 

Tratamento (aj) 85 0,040288** 0,034064** 
 

0,138914** 0,033201** 
 

7,8517** 8,7525** 
 

0,228768** 0,210666** 
 

19,6568** 17,4718** 
 

4970,48** 5114,77** 

Resíduo 149   0,005115 0,006402 
 

0,007658 0,007055 
 

0,3173 0,4049 
 

0,025650 0,022879 
 

1,0171 1,6424 
 

683,03 1286,07 

CV (%) 
 

1,22 1,36 
 

1,26 1,19 
 

3,76 4,19 
 

5,53 5,30 
 

6,54 8,47 
 

16,82 22,61 

ns,
 
**,

 
* Não significativo e significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
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Os coeficientes de variação experimental (CV), todos abaixo de 20%, 

indicaram, em geral, que houve boa precisão experimental. O valor de CV mais 

elevado foi apresentado por PPARC, caráter controlado por muitos genes e 

altamente influenciado por fatores ambientais. Desses ensaios foram selecionadas 

as famílias mais precoces e dentro dessas famílias as 81 plantas individuais mais 

precoces, as quais foram utilizadas para compor o ensaio de famílias F3:4. 

Tabela 4.7 – Quadrados médios da análise conjunta para o número de dias para 

floração (NDF), número de dias para maturidade (NDM), comprimento 

de vagem (CPV), número de grãos por vagem (NGV), peso de 100 

grãos (P100G) e produção por parcela (PPARC) para famílias F2:3 de 

feijão-caupi. Teresina, PI, 2013  

FV GL 

Quadrados Médios 

NDF 
(dia) 

NDM 
(dia) 

CPV 
(cm) 

NGV 
P100G 

(g) 
PPARC 

(g/3,0m
2
) 

Experimentos 1 0,139703** 1,668082** 5,3019** 0,249043** 10,4107** 1272,75ns
 

Repetição/Exp. 2 0,121864** 0,223737** 0,7326ns
 

0,102746** 9,3636** 13,94ns
 

Blocos/Rep./ Exp. 32 0,124038** 0,133329** 6,4604** 0,301538** 9,8309** 17889,57** 

Tratamentos 
regulares 

161 0,020681** 0,072436** 3,5757** 0,120565** 9,0203** 3996,12** 

Tratamentos 
Comuns 

4 0,416705** 0,215540** 207,8489** 4,277434** 365,9914** 39663,17** 

Tipo 1 1,308754** 1,591712** 3,1431** 0,643116** 227,4611** 31486,44** 

Exp. x Trat. 
Comuns 

4 0,003692ns
 

0,018423ns
 

0,2832ns
 

0,043333ns
 

3,0588ns
 

5933,06** 

Resíduo 298 0,005759 0,007356 0,3611 0,024264 1,3297 984,55 

CV (%) 

 

1,30 1,22 3,99 5,42 7,55 19,98 

ns,
 
** Não significativo e significativo a 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente 

4.3.1.3 Análise de variância individual – Famílias  F3:4 e F3:5  

 Na Tabela 4.8, são apresentados os quadrados médios e os coeficientes de 

variação experimental obtidos nas análises de variâncias individuais para seis 

caracteres nos experimentos referentes, as famílias F3:4 e F3:5. Os somatórios de 

quadrados referentes aos tratamentos foram desdobrados em tratamentos regulares, 

tratamentos comuns e tipos de tratamentos. 
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Tabela 4.8 – Análise de variância individual de seis caracteres de feijão-caupi 

correspondentes a 81 famílias e duas testemunhas para famílias F3:4 

e F3:5. Teresina, PI, 2013 

Fonte de 
variação 

GL 

Quadrados Médios
(1) 

NDF 
(dia) 

NDM 
(dia) 

CPV 
(cm) 

NGV 
P100G 

(g) 
PPARC 

(g/2,4m
2
) 

Famílias F3:4 

Repetição 1 0,076298** 0,019391ns
 

4,3688** 0,015306ns
 

5,4399** 1540,54ns
 

Bloco/Rep. 16 0,057381** 0,052022** 3,3085** 0,078272** 7,4153** 9807,26** 

Tratamentos 
Regulares 

80 0,032045** 0,019994** 4,3910** 0,184184** 10,0281** 9380,47** 

Tratamentos 
Comuns 

1 0,078178** 0,000800ns
 

306,8184** 3,520258** 353,9973** 111445,92** 

Tipo 1 0,226423** 0,029468* 43,3351** 0,100627ns
 

9,7133** 16375,59** 

Resíduo 98 0,009855 0,006205 0,7786 0,026561 0,6077 1417,08 

CV (%) 
 

1,70 1,11 5,19 4,93 5,20 21,91 

  
              Famílias F3:5 

Repetição 1 0,282416** 0,467031** 2,7144ns
 

0,822149** 23,5269** 8077,20** 

Bloco/Rep. 16 0,078841** 0,087213** 2,4901** 0,158551** 10,0773** 4342,87** 

Tratamentos 
Regulares 

80 0,031154** 0,039936** 4,2817** 0,155975** 18,4969** 5972,70** 

Tratamentos 
Comuns 

1 0,278945** 0,591797** 101,1158** 0,432155** 183,0825** 27311,14** 

Tipo 1 0,388213** 0,381944** 22,6282** 0,018358ns
 

1,5305ns
 

26255,85** 

Resíduo 98 0,016734 0,015343 0,8584 0,038066 2,3061 1214,16 

CV (%) 

 

2,12 1,66 5,70 6,28 9,18 17,68 

(1)
NDF: Número de dias para floração, NDM: número de dias para maturidade, CPV: comprimento de 

vagem, NGV: número de grãos por vagem, P100G: peso de 100 grãos e PPARC: produção por 
parcela. 
ns,**,

 
* Não significativo e significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 

Nas famílias F3:4 foram detectadas diferenças significativas (P<0,01) para 

tratamentos regulares em todos os caracteres avaliados, indicando a existência de 

variabilidade e a possibilidade de seleção nesses caracteres, entre as famílias 

avaliadas. Os tratamentos comuns também apresentaram diferenças significativas 

(P<0,01) para todos os caracteres, exceto NDM. No contraste entre tratamentos 

regulares e comuns (tipos), houve diferenças significativas (P<0,01) para todos os 

caracteres, exceto para o caráter NDM que apresentou diferença significativa ao 

nível de 5% de probabilidade e para NGV que não apresentou diferença significativa. 
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Essa significância indica que há diferença entre as médias dos tratamentos 

regulares e comuns. Os coeficientes de variação experimental (CV) variaram de 

1,11% para NDM a 21,91% para PPARC, o que já era esperado, pois o caráter 

PPARC é muito influenciado pelo ambiente. 

 No experimento com as famílias F3:5, os tratamentos regulares apresentaram 

diferenças significativas (P<0,01) para todos os caracteres estudados. Nos 

tratamentos comuns também todos os caracteres apresentaram diferenças 

significativas (P<0,01), evidenciando a variabilidade existente entre as famílias e 

testemunhas. Com relação ao contraste entre tratamentos regulares e comuns 

observou-se diferença significativa (P<0,01) para quase todos os caracteres, NDF, 

NDM, CPV e PPARC, mostrando diferenças no comportamento entre os tratamentos 

regulares e comuns. Essa diferença é importante porque mostra que há 

recombinações gênicas diferentes das testemunhas e porque evidencia a 

possibilidade de seleção de famílias superiores às testemunhas avaliadas. Para os 

caracteres NGV e P100G não houve diferenças significativas, indicando que para 

esses dois caracteres os tratamentos regulares e comuns se comportaram da 

mesma forma.  

Os   ’s observados para as famílias  3:5 foram baixos, exceto o apresentado 

para PPARC. O caráter PPA   apresentou os   ’s mais elevados, nas duas 

gerações, com valores de 21,91  e 17,68 . No entanto, as magnitudes dos   ’s 

obtidos no presente trabalho são menores do que os encontrados na literatura para 

esses caracteres (LOPES et al., (2001); TEIXEIRA et al., (2007); MACHADO et al., 

(2008); MATOS FILHO et al., (2009)). 

3.1.4 Análise de variância conjunta – Famílias F3:4 e F3:5  

A análise conjunta dos experimentos, relacionados às gerações F3:4 e F3:5 está 

apresentada na Tabela 4.9. 

Os tratamentos regulares apresentaram diferenças significativas (P<0,01) 

para todos os caracteres, confirmando a possibilidade de seleção entre famílias, já 

evidenciadas nas análises individuais. 

Os tratamentos comuns apresentaram diferenças significativas (P<0,01) 

apenas para os caracteres CPV e P100G. Os demais caracteres apresentaram 

comportamento semelhante. Já para os tipos de tratamentos não se observou 

diferenças significativas para nenhum dos caracteres avaliados, indicando que a 
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média dos tratamentos regulares não difere estatisticamente da média dos 

tratamentos comuns. 

Tabela 4.9 – Análise de variância conjunta com informação interblocos para seis 

caracteres de feijão-caupi correspondentes a 81 famílias F3:4 e F3:5 e 

duas testemunhas. Teresina, PI, 2013 

Fonte de 
variação 

GL 

Quadrados Médios
(1) 

NDF 
(dia) 

NDM 
(dia) 

CPV 
(cm) 

NGV 
P100G 

(g) 
PPARC 

(g/2,4m
2
) 

Experimento  1 5,260150** 11,944800** 39,2716** 3,074590** 189,7310** 93926,21** 

Tratamentos 
Regulares 

80 0,042790** 0,039400** 7,7137** 0,251280** 25,1930** 10411,80** 

Tratamentos 
Comuns 

1 0,003450ns
 

0,030500ns
 

42,2338** 0,356620ns
 

58,1240** 1578,74ns
 

Tipo 1 0,080020ns
 

0,041300ns
 

8,5212ns
 

0,013580ns
 

1,2560ns
 

76,92ns
 

Tratamentos 
x Exp. 

82 0,029720** 0,027000** 1,7228** 0,111150** 5,6860** 5949,03** 

Resíduo  196 0,013290 0,010800 0,8185 0,032310 1,4570 1315,62 

CV (%) 
 

2,05 1,60 5,64 7,37 10,65 29,49 

(1)
NDF: Número de dias para floração, NDM: número de dias para maturidade, CPV: comprimento de 

vagem, NGV: número de grãos por vagem, P100G: peso de 100 grãos e PPARC: produção por 
parcela. 
ns,

 
** Não significativo e significativo a 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 

A interação entre tratamentos e experimentos apresentou diferenças 

significativas (P<0,01) para todos os caracteres, evidenciando o comportamento 

diferenciado das 81 famílias nas gerações avaliadas. 

4.3.1.7 Comparação de médias entre Famílias F3:4 e F3:5 com a  testemunha 

Na Tabela 4.10 são apresentadas as médias ajustadas dos caracteres NDF e 

NDM para as famílias F3:4 e F3:5, a média das famílias e da linhagem testemunha 

IT82D-889, utilizada para a análise de comparação de médias pelo teste de Dunnet. 

Nessa Tabela os caracteres foram dispostos quanto à média conjunta do caráter 

NDM. 
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Tabela 4.10 – Médias ajustadas de 81 famílias F3:4 e F3:5 e duas testemunhas de 

feijão-caupi para os caracteres número de dias para floração (NDF) 

e número de dias para maturidade (NDM). Teresina, PI, 2013 

Famílias 

RQNDF(1)  
(dia)   

RQNDM(1)  
(dia) 

 F3:4  
F3:5  

Média 
 

F3:4  
F3:5  

Média 

43 5,96 b 5,84 b 5,90 
 

7,09 b 6,62 a 6,85 
60 5,82 b 6,03 b 5,92 

 
6,89 a 7,31 b 7,10 

29 5,51 a 5,83 b 5,67 
 

6,88 a 7,34 b 7,11 
65 5,87 b 5,99 b 5,93 

 
6,94 b 7,28 b 7,11 

71 5,68 a 5,74 a 5,71 
 

7,01 b 7,22 b 7,11 
51 5,57 a 5,83 b 5,70 

 
6,93 b 7,31 b 7,12 

23 5,57 a 5,82 b 5,70 
 

7,01 b 7,25 b 7,13 
66 5,80 b 6,02 b 5,91 

 
6,95 b 7,35 b 7,15 

32 5,70 b 5,90 b 5,80 
 

6,95 b 7,34 b 7,15 
73 5,84 b 5,86 b 5,85 

 
7,06 b 7,24 b 7,15 

44 5,79 b 5,94 b 5,87 
 

7,00 b 7,31 b 7,15 
1 5,77 b 5,86 b 5,82 

 
7,07 b 7,25 b 7,16 

54 5,74 b 5,88 b 5,81 
 

7,03 b 7,29 b 7,16 
31 5,56 a 6,00 b 5,78 

 
6,99 b 7,34 b 7,17 

20 5,61 a 6,11 b 5,86 
 

6,92 b 7,42 b 7,17 
76 5,75 b 6,05 b 5,90 

 
6,97 b 7,41 b 7,19 

46 5,83 b 6,07 b 5,95 
 

6,97 b 7,41 b 7,19 
75 5,82 b 6,15 b 5,98 

 
7,08 b 7,33 b 7,21 

22 5,78 b 5,95 b 5,86 
 

7,02 b 7,40 b 7,21 
78 5,79 b 6,14 b 5,96 

 
7,08 b 7,35 b 7,22 

57 5,71 b 6,09 b 5,90 
 

7,10 b 7,33 b 7,22 
53 5,69 a 6,02 b 5,85 

 
7,05 b 7,38 b 7,22 

36 5,72 b 6,20 b 5,96 
 

7,04 b 7,40 b 7,22 
37 5,79 b 6,14 b 5,97 

 
6,99 b 7,46 b 7,22 

30 5,74 b 5,81 b 5,77 
 

7,03 b 7,43 b 7,23 
34 5,71 b 6,19 b 5,95 

 
6,98 b 7,49 b 7,23 

56 5,69 b 6,12 b 5,91 
 

7,04 b 7,43 b 7,24 
48 5,88 b 6,05 b 5,97 

 
7,10 b 7,37 b 7,24 

45 5,73 b 5,97 b 5,85 
 

7,02 b 7,48 b 7,25 
64 5,99 b 5,91 b 5,95 

 
7,11 b 7,39 b 7,25 

17 5,73 b 6,04 b 5,89 
 

7,09 b 7,41 b 7,25 
38 5,81 b 6,03 b 5,92 

 
7,03 b 7,48 b 7,26 

2 5,88 b 5,95 b 5,92 
 

7,18 b 7,34 b 7,26 
77 5,83 b 6,06 b 5,95 

 
7,00 b 7,51 b 7,26 

59 5,75 b 6,00 b 5,87 
 

7,09 b 7,43 b 7,26 
10 5,88 b 5,98 b 5,93 

 
7,09 b 7,43 b 7,26 

26 5,77 b 6,08 b 5,92 
 

7,00 b 7,53 b 7,26 
50 5,64 a 6,19 b 5,92 

 
6,90 a 7,63 b 7,26 

33 5,87 b 6,19 b 6,03 
 

7,04 b 7,49 b 7,26 

Continua... 
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Tabela 4.10 – Médias ajustadas de 81 famílias F3:4 e F3:5e duas testemunhas de 

feijão-caupi para os caracteres número de dias para floração (NDF) e 

número de dias para maturidade (NDM). Teresina, PI, 2013 

Famílias 

RQNDF(1)  
(dia)   

RQNDM(1)  
(dia) 

 F3:4  
F3:5  

Média 
 

F3:4  
F3:5  

Média 

41 5,73 b 6,06 b 5,90 
 

7,08 b 7,45 b 7,26 
40 5,77 b 6,06 b 5,91 

 
7,00 b 7,54 b 7,27 

12 5,95 b 6,14 b 6,04 
 

7,15 b 7,39 b 7,27 
39 5,76 b 6,25 b 6,00 

 
7,01 b 7,54 b 7,27 

7 5,93 b 6,08 b 6,00 
 

7,13 b 7,41 b 7,27 
47 5,92 b 6,06 b 5,99 

 
7,22 b 7,35 b 7,28 

67 5,73 b 6,33 b 6,03 
 

6,96 b 7,62 b 7,29 
15 5,74 b 6,22 b 5,98 

 
7,07 b 7,50 b 7,29 

72 5,77 b 6,08 b 5,92 
 

7,00 b 7,57 b 7,29 
58 5,65 a 6,10 b 5,88 

 
7,02 b 7,57 b 7,29 

8 5,88 b 6,28 b 6,08 
 

7,14 b 7,46 b 7,30 
63 6,01 b 5,91 b 5,96 

 
7,10 b 7,50 b 7,30 

62 5,88 b 6,08 b 5,98 
 

7,09 b 7,53 b 7,31 
19 5,85 b 6,14 b 6,00 

 
7,12 b 7,50 b 7,31 

11 5,96 b 6,12 b 6,04 
 

7,19 b 7,43 b 7,31 
81 5,80 b 6,20 b 6,00 

 
7,05 b 7,57 b 7,31 

79 5,95 b 6,07 b 6,01 
 

7,18 b 7,45 b 7,31 
25 5,65 a 6,21 b 5,93 

 
7,03 b 7,60 b 7,32 

69 5,93 b 6,14 b 6,04 
 

7,08 b 7,56 b 7,32 
55 5,83 b 6,35 b 6,09 

 
6,99 b 7,67 b 7,33 

80 5,98 b 5,95 b 5,97 
 

7,19 b 7,47 b 7,33 
21 5,80 b 6,23 b 6,02 

 
7,08 b 7,57 b 7,33 

52 5,93 b 6,13 b 6,03 
 

7,09 b 7,59 b 7,34 
16 5,90 b 6,11 b 6,01 

 
7,12 b 7,57 b 7,34 

35 5,81 b 6,21 b 6,01 
 

7,09 b 7,60 b 7,34 
68 5,96 b 6,16 b 6,06 

 
7,12 b 7,58 b 7,35 

4 5,94 b 6,10 b 6,02 
 

7,20 b 7,51 b 7,36 
49 5,77 b 6,18 b 5,97 

 
7,13 b 7,59 b 7,36 

28 6,04 b 5,99 b 6,01 
 

7,28 b 7,45 b 7,36 
42 6,04 b 6,26 b 6,15 

 
7,21 b 7,53 b 7,37 

24 5,75 b 6,32 b 6,04 
 

7,06 b 7,70 b 7,38 
3 5,93 b 6,15 b 6,04 

 
7,24 b 7,51 b 7,38 

27 6,00 b 6,20 b 6,10 
 

7,20 b 7,57 b 7,38 
13 5,82 b 6,32 b 6,07 

 
7,09 b 7,67 b 7,38 

6 5,93 b 6,26 b 6,10 
 

7,14 b 7,63 b 7,38 
9 5,86 b 6,28 b 6,07 

 
7,07 b 7,70 b 7,39 

18 5,87 b 6,03 b 5,95 
 

7,30 b 7,52 b 7,41 
14 5,98 b 6,16 b 6,07 

 
7,21 b 7,63 b 7,42 

5 6,10 b 6,04 b 6,07 
 

7,29 b 7,58 b 7,43 
61 6,02 b 6,17 b 6,10 

 
7,30 b 7,59 b 7,44 

Continua... 
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Tabela 4.10 – Médias ajustadas de 81 famílias F3:4 e F3:5 e duas testemunhas de 

feijão-caupi para os caracteres número de dias para floração (NDF) e 

número de dias para maturidade (NDM). Teresina, PI, 2013 

Famílias 

RQNDF(1)  
(dia)   

RQNDM(1)  
(dia) 

 F3:4  
F3:5  

Média 
 

F3:4  
F3:5  

Média 

74 6,06 b 6,05 b 6,06 
 

7,30 b 7,61 b 7,45 

70 6,27 c 6,12 b 6,19 
 

7,42 c 7,50 b 7,46 

IT82D-889(2) 5,96 
 

6,10 
 

6,03 
 

7,12 
 

7,44 
 

7,28 

Média (F)(3) 5,83 

 

6,08 

 
5,95 

 

7,08 

 

7,46 

 
7,27 

Média (T)(3) 5,96 

 

6,10 

 
6,03 

 

7,12 

 

7,44 

 
7,28 

(1)
Dados transformados para     

(2)
Testemunha utilizada para o teste de comparação de médias.  

(3)
Médias (F) e Médias (T): médias das famílias e média da testemunha, respectivamente. 

Médias seguidas pela letra (a) são estatisticamente inferiores à testemunha, médias seguidas pela 
letra (b) não diferem estatisticamente da testemunha e médias seguidas pela (c) são estatisticamente 
superiores à testemunha. Testemunha: IT82D-889. 

Para o caráter NDF, na geração F3:4, dez famílias se mostraram 

estatisticamente mais precoces do que a testemunha (famílias 29, 71, 51, 23, 31, 20, 

53, 50, 58 e 25). Na geração F3:5 apenas a família 71 apresentou média 

estatisticamente menor que a testemunha. A média geral das famílias foi de 33,99 

dias na geração F3:4 e 36,97 dias na geração F3:5.  Essas médias foram menores do 

que as obtidas por Benvindo et al. (2010); Bertini et al. (2009); Correa et al. (2012); 

Lopes et al. (2001); Matos Filho et al. (2009) e Santos et al. (2012) que 

apresentaram médias de 40,4; 47,17; 45,32; 41,55; 40,38 e 47,75 dias, 

respectivamente. 

 Para o caráter NDM a média das 81 famílias, na geração F3:4, foi de 50,13 

dias e na geração F3:5 foi 55,65 dias. As médias obtidas foram inferiores às 

encontradas por Correa et al. (2012); Santos et al. (2012). Nesse caráter nenhuma 

das 81 famílias se destacou nas duas gerações. Entretanto, para a geração F3:4 três 

famílias obtiveram médias menores que a testemunha (60, 29 e 50) e na geração 

seguinte apenas a família 43 apresentou média inferior à testemunha. 

Na Tabela 4.11 são apresentadas às médias ajustadas para os caracteres 

componentes de produtividade, CPV, NGV, P100G e PPARC, correspondentes às 

famílias F3:4 e F3:5, a média geral das famílias e a média da linhagem IT82D-889, 

utilizada como referência para a comparação de médias pelo teste de Dunnet. Nessa 

tabela, as médias foram dispostas quanto à média conjunta do caráter PPARC.
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Tabela 4.11 – Médias ajustadas de 81 famílias F3:4 e F3:5 e duas testemunhas de feijão-caupi referentes aos caracteres 

comprimento de vagem (CPV), número grãos por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G) e produção por 

parcela (PPARC). Teresina, PI, 2013 

TRAT 

CPV 
(cm) 

NGV(1) P100G 
(g) 

PPARC 
(g/2,4m2) 

 
F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média 

8 15,90 a 14,09 a 14,99 2,85 a 2,47 a 2,66 23,33 c 29,87 c 26,60 83,72 b 82,78 b 83,25 

16 15,56 a 14,63 a 15,09 3,27 b 2,85 b 3,06 16,66 c 18,00 b 17,33 82,86 b 107,73 b 95,29 

50 15,20 a 14,76 a 14,98 2,86 a 3,03 b 2,94 15,44 c 17,20 b 16,32 88,53 b 110,40 b 99,47 

73 15,72 a 16,39 a 16,06 3,56 b 3,85 c 3,70 11,39 b 12,31 b 11,85 106,66 b 103,82 b 105,24 

25 18,40 a 13,49 a 15,95 2,90 a 2,16 a 2,53 15,96 c 17,70 b 16,83 117,54 b 93,76 b 105,65 

38 16,25 a 17,02 a 16,64 3,01 a 3,35 b 3,18 13,93 c 14,99 b 14,46 85,85 b 136,47 b 111,16 

52 15,68 a 15,53 a 15,60 3,21 a 3,08 b 3,15 13,97 c 15,43 b 14,70 84,03 b 138,48 b 111,26 

1 16,33 a 14,92 a 15,62 3,40 b 3,48 b 3,44 12,62 b 11,44 b 12,03 79,49 b 149,53 b 114,51 

72 16,03 a 16,31 a 16,17 2,56 a 2,63 a 2,60 21,89 c 22,60 c 22,24 77,66 b 172,83 b 125,25 

65 15,38 a 16,37 a 15,88 3,75 b 3,36 b 3,55 10,43 a 12,94 b 11,68 130,37 b 121,51 b 125,94 

56 14,73 a 15,56 a 15,15 2,64 a 2,96 b 2,80 16,73 c 17,78 b 17,26 58,22 b 200,75 b 129,48 

70 19,79 b 19,49 c 19,64 2,85 a 3,29 b 3,07 13,43 b 15,93 b 14,68 47,69 b 227,06 b 137,37 

45 15,51 a 13,65 a 14,58 3,36 b 2,82 b 3,09 15,15 c 16,06 b 15,61 109,11 b 171,34 b 140,22 

51 15,42 a 14,58 a 15,00 3,25 b 2,67 a 2,96 15,71 c 18,22 c 16,96 130,19 b 156,65 b 143,42 

76 18,24 a 15,98 a 17,11 3,57 b 3,04 b 3,30 14,79 c 14,41 b 14,60 139,35 b 152,78 b 146,06 

5 16,36 a 16,33 a 16,34 3,51 b 3,55 b 3,53 14,59 c 14,34 b 14,47 104,76 b 188,93 b 146,84 

49 17,92 a 16,76 a 17,34 3,38 b 3,08 b 3,23 16,07 c 22,78 c 19,43 123,84 b 171,39 b 147,62 

64 18,99 b 17,67 a 18,33 3,42 b 3,11 b 3,27 14,56 c 14,45 b 14,50 195,69 b 104,42 b 150,05 

24 15,87 a 16,80 a 16,33 3,21 a 3,14 b 3,17 18,48 c 17,86 b 18,17 195,97 b 105,56 b 150,76 

40 16,33 a 16,84 a 16,58 3,24 b 3,05 b 3,15 15,96 c 16,53 b 16,24 78,53 b 223,91 b 151,22 

12 16,03 a 14,98 a 15,51 3,27 b 3,19 b 3,23 16,20 c 14,85 b 15,52 47,36 b 255,24 b 151,30 

59 15,18 a 15,39 a 15,29 2,53 a 3,06 b 2,79 16,92 c 16,50 b 16,71 146,88 b 156,39 b 151,64 

58 14,78 a 16,12 a 15,45 2,86 a 3,03 b 2,95 16,13 c 15,95 b 16,04 121,55 b 185,65 b 153,60 

Continua... 
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Tabela 4.11 – Médias ajustadas de 81 famílias F3:4 e F3:5 e duas testemunhas de feijão-caupi referentes aos caracteres 

comprimento de vagem (CPV), número grãos por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G) e produção por parcela 

(PPARC). Teresina, PI, 2013 

TRAT 

CPV 
(cm) 

NGV(1) P100G 
(g) 

PPARC 
(g/2,4m2) 

 
F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média 

14 16,57 a 17,72 a 17,14 2,88 a 3,24 b 3,06 16,45 c 19,72 c 18,08 68,58 b 238,99 b 153,79 

19 15,81 a 15,75 a 15,78 3,55 b 3,05 b 3,30 14,95 c 17,64 b 16,29 132,52 b 175,20 b 153,86 

74 19,21 b 20,59 c 19,90 2,91 a 3,05 b 2,98 16,16 c 18,24 c 17,20 90,33 b 228,48 b 159,41 

17 16,78 a 15,54 a 16,16 3,51 b 3,04 b 3,27 17,43 c 16,44 b 16,93 142,06 b 179,68 b 160,87 

23 12,93 a 13,80 a 13,37 3,46 b 3,06 b 3,26 17,00 c 19,23 c 18,12 134,42 b 193,36 b 163,89 

47 17,30 a 16,89 a 17,09 3,65 b 3,29 b 3,47 12,66 b 14,57 b 13,61 143,59 b 187,20 b 165,40 

43 17,44 a 17,81 a 17,63 3,52 b 3,50 b 3,51 11,59 b 12,24 b 11,92 107,28 b 229,25 b 168,26 

63 15,87 a 14,29 a 15,08 3,12 a 2,96 b 3,04 15,12 c 12,35 b 13,74 145,30 b 193,14 b 169,22 

62 17,32 a 17,36 a 17,34 3,03 a 3,29 b 3,16 16,49 c 16,24 b 16,37 148,65 b 190,20 b 169,43 

20 13,99 a 14,14 a 14,07 3,08 a 2,89 b 2,98 15,37 c 17,29 b 16,33 144,10 b 196,53 b 170,31 

48 17,31 a 16,00 a 16,65 3,27 b 3,08 b 3,17 15,03 c 15,07 b 15,05 166,61 b 175,02 b 170,81 

71 19,88 b 16,04 a 17,96 3,49 b 2,37 a 2,93 13,72 c 16,00 b 14,86 150,39 b 200,81 b 175,60 

37 16,47 a 14,21 a 15,34 3,70 b 3,25 b 3,47 13,35 b 15,08 b 14,21 153,85 b 201,98 b 177,91 

33 16,24 a 13,74 a 14,99 3,66 b 2,91 b 3,28 13,02 b 13,79 b 13,41 157,76 b 200,33 b 179,04 

77 17,32 a 17,20 a 17,26 3,37 b 3,33 b 3,35 13,26 b 14,74 b 14,00 177,40 b 181,72 b 179,56 

39 17,74 a 17,76 a 17,75 2,90 a 3,19 b 3,05 14,32 c 16,62 b 15,47 141,53 b 218,48 b 180,00 

44 18,14 a 17,50 a 17,82 3,64 b 3,24 b 3,44 11,69 b 27,55 c 19,62 167,99 b 194,44 b 181,22 

11 18,56 b 18,25 b 18,40 3,51 b 3,13 b 3,32 14,83 c 19,23 c 17,03 148,41 b 220,39 b 184,40 

10 16,28 a 16,24 a 16,26 3,15 a 2,80 b 2,97 15,04 c 17,40 b 16,22 158,69 b 212,49 b 185,59 

66 18,13 a 17,58 a 17,86 3,23 b 3,32 b 3,28 11,59 b 11,49 b 11,54 165,70 b 211,31 b 188,50 

2 18,87 b 18,55 b 18,71 3,28 b 3,26 b 3,27 14,12 c 18,13 b 16,13 166,41 b 212,58 b 189,49 

35 14,29 a 13,10 a 13,69 3,45 b 2,95 b 3,20 12,35 b 12,88 b 12,61 249,13 b 129,96 b 189,55 

15 16,82 a 16,09 a 16,45 3,21 a 3,05 b 3,13 17,67 c 17,94 b 17,80 209,47 b 171,88 b 190,68 

4 14,86 a 15,56 a 15,21 3,21 a 3,37 b 3,29 13,30 b 14,71 b 14,01 115,13 b 267,78 b 191,45 

Continua... 



82 
 

Tabela 4.11 – Médias ajustadas de 81 famílias F3:4 e F3:5e duas testemunhas de feijão-caupi referentes aos caracteres 

comprimento de vagem (CPV), número grãos por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G) e produção por parcela 

(PPARC). Teresina, PI, 2013 

TRAT 

CPV 
(cm) 

NGV(1) P100G 
(g) 

PPARC 
(g/2,4m2) 

 
F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média 

32 17,57 a 15,54 a 16,56 3,44 b 2,78 b 3,11 14,85 c 16,01 b 15,43 154,86 b 231,21 b 193,03 

6 18,18 a 18,96 b 18,57 2,68 a 2,71 b 2,70 20,04 c 22,06 c 21,05 240,67 b 145,66 b 193,17 

61 17,24 a 15,63 a 16,43 3,55 b 3,53 b 3,54 11,56 b 13,68 b 12,62 168,95 b 219,36 b 194,15 

46 18,94 b 17,18 a 18,06 3,54 b 2,90 b 3,22 13,09 b 14,85 b 13,97 154,92 b 238,98 b 196,95 

54 17,77 a 15,67 a 16,72 3,39 b 3,14 b 3,26 13,21 b 16,37 b 14,79 259,88 b 138,33 b 199,10 

68 19,74 b 18,42 b 19,08 3,48 b 3,29 b 3,38 17,30 c 14,20 b 15,75 236,71 b 164,82 b 200,77 

57 16,40 a 16,05 a 16,22 2,92 a 3,32 b 3,12 16,93 c 16,67 b 16,80 161,35 b 242,53 b 201,94 

7 16,93 a 15,53 a 16,23 3,30 b 3,27 b 3,29 15,37 c 16,02 b 15,70 178,12 b 230,08 b 204,10 

60 16,61 a 15,55 a 16,08 3,42 b 3,00 b 3,21 13,83 c 16,89 b 15,36 182,55 b 227,27 b 204,91 

21 13,21 a 13,89 a 13,55 3,34 b 3,11 b 3,23 16,58 c 17,06 b 16,82 169,07 b 245,31 b 207,19 

30 14,08 a 14,77 a 14,43 3,36 b 2,76 b 3,06 14,90 c 17,90 b 16,40 142,78 b 273,54 b 208,16 

34 15,78 a 14,67 a 15,23 3,55 b 2,89 b 3,22 12,53 b 15,24 b 13,88 216,82 b 207,29 b 212,05 

9 15,78 a 16,02 a 15,90 2,97 a 2,90 b 2,93 18,40 c 22,22 c 20,31 223,40 b 202,47 b 212,94 

3 14,98 a 14,48 a 14,73 3,36 b 3,08 b 3,22 15,66 c 16,15 b 15,90 166,68 b 261,96 b 214,32 

75 18,41 a 16,53 a 17,47 3,98 b 3,69 b 3,83 11,74 b 13,04 b 12,39 169,39 b 260,00 b 214,70 

36 17,17 a 15,52 a 16,34 3,47 b 2,81 b 3,14 15,41 c 14,89 b 15,15 214,08 b 216,30 b 215,19 

81 17,59 a 16,40 a 17,00 2,93 a 2,53 a 2,73 16,96 c 20,95 c 18,96 226,59 b 208,76 b 217,67 

18 16,05 a 17,25 a 16,65 3,22 a 3,35 b 3,29 15,05 c 16,32 b 15,69 154,71 b 289,60 b 222,15 

79 16,89 a 15,52 a 16,21 3,46 b 3,38 b 3,42 15,90 c 18,06 b 16,98 215,65 b 229,88 b 222,76 

78 15,78 a 18,86 b 17,32 3,58 b 3,51 b 3,55 13,45 b 16,08 b 14,77 155,66 b 291,39 b 223,53 

31 15,46 a 16,14 a 15,80 3,30 b 3,24 b 3,27 14,27 c 13,89 b 14,08 147,73 b 300,26 b 224,00 

22 15,60 a 14,63 a 15,12 3,06 a 2,97 b 3,02 18,55 c 19,17 c 18,86 216,52 b 231,66 b 224,09 

55 14,95 a 15,65 a 15,30 2,66 a 2,93 b 2,79 13,63 c 16,22 b 14,93 231,68 b 222,19 b 226,94 

53 16,26 a 16,63 a 16,45 2,90 a 3,16 b 3,03 16,91 c 17,11 b 17,01 157,65 b 308,63 b 233,14 

Continua... 
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Tabela 4.11 – Médias ajustadas de 81 famílias F3:4 e F3:5 e duas testemunhas de feijão-caupi referentes aos caracteres 

comprimento de vagem (CPV), número grãos por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G) e produção por parcela 

(PPARC). Teresina, PI, 2013 

TRAT 

CPV 
(cm) 

NGV(1) P100G 
(g) 

PPARC 
(g/2,4m2) 

 
F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média F3:4  

F3:5  
Média 

29 18,63 b 16,49 a 17,56 3,39 b 3,52 b 3,46 18,90 c 15,54 b 17,22 283,11 b 183,92 b 233,52 

67 16,69 a 14,62 a 15,66 3,73 b 3,10 b 3,41 11,67 b 12,23 b 11,95 304,19 b 171,05 b 237,62 

27 17,09 a 14,33 a 15,71 3,92 b 3,27 b 3,60 11,27 a 12,53 b 11,90 309,10 b 172,05 b 240,58 

41 18,56 b 15,87 a 17,22 3,46 b 3,06 b 3,26 14,35 c 14,48 b 14,41 258,94 b 225,87 b 242,41 

80 18,81 b 17,29 a 18,05 3,62 b 2,98 b 3,30 16,54 c 17,30 b 16,92 240,01 b 248,75 b 244,38 

13 19,64 b 17,86 a 18,75 3,71 b 3,31 b 3,51 12,07 b 14,84 b 13,45 269,54 b 230,05 b 249,80 

26 17,48 a 17,37 a 17,42 3,29 b 3,21 b 3,25 17,79 c 18,06 b 17,93 282,56 b 283,12 b 282,84 

69 16,64 a 14,13 a 15,38 3,51 b 3,18 b 3,34 14,98 c 17,35 b 16,16 261,81 b 339,55 b 300,68 

42 19,41 b 18,36 b 18,89 3,52 b 3,48 b 3,50 15,90 c 16,97 b 16,44 397,91 c 278,41 b 338,16 

28 18,80 b 16,62 a 17,71 3,71 b 3,21 b 3,46 15,53 c 20,71 c 18,12 397,17 c 352,17 b 374,67 

IT82D-889(2) 20,91 
 

18,65 
 

19,78 3,67 
 

3,24 
 

3,45 11,38 
 

14,11 
 

12,74 135,49 
 

200,17 
 

167,83 

Média (F)(3) 16,78 
 

16,10 
 

16,44 3,30 
 

3,10 
 

3,20 15,09 
 

16,59 
 

15,84 167,55 
 

202,48 
 

185,02 

Média (T)(3) 20,91 
 

18,65 
 

19,78 3,67 
 

3,24 
 

3,45 11,38 
 

14,11 
 

12,74 135,49 
 

200,17 
 

167,83 
(1)

Dados transformados para     
(2)

Testemunha utilizada para o teste de comparação de médias.  
(3)

Médias (F) e Médias (T): médias das famílias e média da testemunha, respectivamente. 
Médias seguidas pela letra (a) são estatisticamente inferiores à testemunha, médias seguidas pela letra (b) não digerem estatisticamente da testemunha e 
médias seguidas pela (c) são estatisticamente superiores à testemunha. Testemunha: IT82D-889. 
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Para o caráter CPV, das 81 famílias avaliadas apenas as de número 70 e 74 

obtiveram médias acima da testemunha. As duas famílias com melhores médias são 

da geração F3:5, uma vez que, na geração anterior todas as famílias apresentaram 

médias estatisticamente equivalentes ou inferiores à média da testemunha. As 

médias encontradas para esse caráter, nas duas gerações, foram superiores às 

obtidas por Teixeira et al. (2007), e inferiores às médias obtidas por Bertini et al. 

(2009). 

Para o caráter NGV apenas a família 73, geração F3:5, foi estatisticamente 

superior à testemunha, com média de 14,82 grãos por vagem. A média da 

testemunha nessa geração foi de 10,49 grãos por vagem. A média obtida para as 81 

famílias no presente trabalho foi superior às obtidas por Teixeira et al. 2007; Matos 

Filho et al. 2009; Omoigui et al. 2006. 

Com relação ao caráter P100G, das 81 famílias da geração F3:4, 58 foram 

estatisticamente superiores à média da testemunha para o caráter em questão. 

Enquanto que na geração F3:5, esse número foi de apenas 14 famílias. Quando 

comparada a média das duas gerações, 13 famílias obtiveram médias superiores à 

da testemunha. A média correspondente às 81 famílias na geração F3:4 foi de 15,09 

g e na geração F3:5 esse valor foi de 16,59 g. Enquanto que a média das 

testemunhas foi de 11,38 g e 14,11 g nas gerações F3:4 e F3:5, respectivamente. As 

médias obtidas foram superiores as encontradas por Lopes et al. (2001). 

 Apenas as famílias 42 e 28, geração F3:4, foram estatisticamente superiores à 

testemunha para o caráter PPARC, apresentando médias de 397,17 g e 397,91 g, 

respectivamente. A média da testemunha foi 135,49 g, na referida geração. 

4.3.1.5 Estimação dos parâmetros genéticos a partir da análise individual em 

Famílias F3:4 e F3:5 

 Na Tabela 4.12 encontram-se as estimativas dos parâmetros genéticos para 

os diferentes caracteres avaliados, com as famílias F3:4. 

As estimativas da herdabilidade foram expressivas para todos os caracteres 

avaliados, variando de 69% para os caracteres NDF e NDM a 94% para P100G. Isso 

sugere a possibilidade de progresso genético com a seleção desses caracteres. 

Omoigui et al. (2006) encontraram valores inferiores aos encontrados no presente 

trabalho para os caracteres CPV e NGV, 75,82% e 49,02%, respectivamente. As 

estimativas de herdabilidade para os caracteres NDF e NDM foram 69%. Kumar et 
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al. (2000) obtiveram estimativas de herdabilidade para o caráter NDF de 40,94%; 

Bapna e Joshi (1973) encontraram estimativas de herdabilidade para o NDM de 

50,30% e Zaveri et al. (1980) obtiveram valores de herdabilidade de 46,83% para 

NDM. Todos os valores estimados para a herdabilidade foram inferiores aos 

encontrados nesse trabalho, para os caracteres relacionados à precocidade. 

Tabela 4.12 – Estimativas da Variância genética (Vg), Variância fenotípica (Vp), 

Coeficiente de herdabilidade (h2), Diferencial de Seleção (DS), % 

Ganho Seleção em relação à média geral (GSG%), % Ganho 

Seleção em relação à média da testemunha (GST%) 

correspondentes a 81 famílias F3:4 de feijão-caupi. Teresina, PI, 2013 

Parâmetros 
Caracteres

(1)
 

NDF
(2) 

(dia) 
NDM

(2) 

(dia) 
CPV 
(cm) 

NGV
(2)

 
P100G 

(g) 
PPARC 

(g/2,4m
2
) 

Vg 0,011095 0,006894 1,8062 0,078812 4,7102 3981,70 

Vp 0,016023 0,009997 2,1955 0,092092 5,0141 4690,24 

h
2
 0,69 0,69 0,82 0,86 0,94 0,85 

 
(0,53; 
0,80)

1/
  

(0,52; 
0,79)

1/
 

(0,75; 
0,89)

1/
 

(0,78; 
0,90)

1/
 

(0,91; 
0,96)

1/
 

(0,77; 
0,90)

1/
 

DS -0,176468 -0,127938 2,2647 0,383979 3,3205 110,51 

GSG -0,122201 -0,088231 1,8631 0,328605 3,1193 93,81 

GS (i) -0,122494 -0,096558 1,7038 0,364480 2,9459 81,45 

GSG (%) -2,10 -1,25 11,11 9,97 20,68 55,99 

GST (%) -2,16 -1,27 9,79 8,93 16,95 33,74 

Média (S)
 

5,648556 6,950182 19,0405 3,679426 18,4067 278,06 

Média (G)
 

5,825025 7,078120 16,7759 3,295447 15,0862 167,55 

Média (T)
 

5,961480 7,116040 20,9082 3,666000 11,3761 135,49 
(1)

NDF: Número de dias para floração, NDM: número de dias para maturidade, CPV: comprimento de 
vagem, NGV: número de grãos por vagem, P100G: peso de 100 grãos e PPARC: produção por 
parcela. 
(2)

Dados transformados para   . 
1/
Limite inferior e superior das estimativas de herdabilidade. 

 

As estimativas dos ganhos esperados com a seleção (GSi), (GSG) e (GSG%) e 

os ganhos esperados com a seleção utilizando a “melhor” testemunha como 

comparativo (GST%), também são apresentadas na Tabela 4.12. O GS% foi 

estimado com base na média das famílias e com base na média da testemunha mais 

precoce para NDM. 
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Nas famílias F3:4, observa-se que para os caracteres NDF e NDM houve um 

ganho de -2,10% e -1,25%, respectivamente. Com relação à testemunha esse 

ganho foi de -2,16% e -1,27%, respectivamente. Nos demais caracteres também se 

pode observar a presença de ganhos com a seleção. O maior percentual de ganho 

observado foi para o caráter PPARC, o qual foi de 55,99%. Já com relação à 

testemunha esse ganho foi de 33,74%. 

Na Tabela 4.13 encontram-se as estimativas dos parâmetros genéticos para 

os diferentes caracteres avaliados, com as famílias F3:5. 

Tabela 4.13 – Estimativas da Variância genética (Vg), Variância fenotípica (Vp), 

Coeficiente de herdabilidade (h2), Diferencial de Seleção (DS), % 

Ganho Seleção em relação à média geral (GSG%), % Ganho 

Seleção em relação à média da testemunha (GST%) 

correspondentes a 81 famílias F3:5 de feijão-caupi. Teresina, PI, 2013 

Parâmetros 

Caracteres
(1) 

NDF
(2) 

(dia) 
NDM

(2) 

(dia)
 

CPV 
(cm) 

NGV
(2) P100G 

(g) 
PPARC 

(g/2,4m
2
) 

Vg 0,007210 0,012296 1,7116 0,058954 8,0954 2379,27 

Vp 0,015577 0,019968 2,1408 0,077987 9,2485 2986,35 

h
2
 0,46 0,62 0,80 0,76 0,88 0,80 

 
(0,18; 
0,64)

1/
 

(0,41; 
0,75)

1/
 

(0,69; 
0,87)

1/
 

(0,63; 
0,84)

1/
 

(0,81; 
0,92)

1/
 

(0,69, 
0,86)

1/
 

DS -0,201499 -0,198122 2,2009 0,368776 4,5817 78,66 

GS -0,093266 -0,122006 1,7596 0,278773 4,0105 62,67 

GS (i) -0,080626 -0,122238 1,6382 0,296341 3,7367 61,08 

GSG (%) -1,54 -1,64 10,93 8,98 24,17 30,95 

GST (%) -1,59 -1,68 9,62 8,03 18,94 22,29 

Média (S) 5,874308 7,256509 18,2970 3,472564 21,1715 281,14 

Média (G) 6,075807 7,454631 16,0961 3,103788 16,5898 202,48 

Média (T) 6,104990 7,442740 18,6485 3,238320 14,1067 200,17 
(1)

NDF: Número de dias para floração, NDM: número de dias para maturidade, CPV: comprimento de 
vagem, NGV: número de grãos por vagem, P100G: peso de 100 grãos e PPARC: produção por 
parcela. 
(2)

Dados transformados para   . 
1/
Limite inferior e superior das estimativas de herdabilidade. 

Nas famílias F3:5 as estimativas de herdabilidade apresentaram valores 

inferiores aos das famílias F3:4. Contudo, as estimativas de herdabilidade obtidas 
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foram superiores às estimativas obtidas em outros estudos. Os caracteres NDF e 

NDM apresentaram estimativas de 46% e 62%, respectivamente. Matos Filho et al. 

(2009) apresentaram estimativas de herdabilidade inferiores às obtidas no presente 

trabalho, 25,29% para o caráter NDF. O caráter P100G obteve a mais alta estimativa 

de herdabilidade, 88%. Esse valor é superior aos obtidos por Padi e Ehlers (2008), 

que obtiveram 85,1%, avaliando famílias F2:3 e F2:4; Idahosa et al. (2010) 42,2% e 

Manggoel et al. (2011) com estimativas de 86,9%. Para o caráter PPARC a 

estimativa do coeficiente de herdabilidade foi 80%, estimativa muito superior às 

obtidas por Savitramma (1992) que obteve 18,3% para o mesmo caráter. As 

estimativas dos ganhos genéticos esperados, com base na média geral GSG% 

variaram de -1,64% para NDM a 30,95% para PPARC. Com relação às estimativas 

do ganho genético quanto à testemunha GST% a variação foi de -1,68 para o NDM a 

22,29% para PPARC. Como observado, os ganhos estimados quanto à média geral 

foram superiores aos estimados quanto à testemunha para todos os caracteres.   

O ganho genético esperado com a seleção nas famílias F3:5 para P100G foi de 

4,01. A porcentagem do ganho obtido com base na média geral foi 24,17% e com 

base na testemunha de 18,94%. Os valores obtidos foram superiores aos 

apresentados por Donça (2012), que estimou os ganhos esperados com a seleção, 

avaliando progênies F5:6 e F5:7, em dois ambientes e obteve estimativas de 10,6% 

para o caráter em questão. 

A estimativa do ganho genético com a seleção para o caráter PPARC foi de 

62,67. Esse valor foi superior ao obtido por Lopes et al. (2001), que obtiveram ganho 

de 19,77 para o mesmo caráter. 

4.3.1.6 Estimação dos parâmetros genéticos a partir da análise conjunta das 

famílias F3:4 e F3:5  

 Os resultados obtidos para os parâmetros genéticos quando considerando as 

famílias F3:4 e F3:5, conjuntamente, são apresentados na Tabela 4.14. 

As estimativas para a herdabilidade variaram de 69% para NDF a 94% para 

P100G. Os caracteres NDF e NDM apresentaram estimativas de herdabilidade de 

69% e 73%, respectivamente.  

A estimativa de herdabilidade obtida para o PPARC, 33,04%, foi superior à 

apresentada por Donça (2012) para o mesmo caráter.   
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Tabela 4.14 – Estimativas da Variância genética (Vg), Variância fenotípica (Vp), 

Coeficiente de herdabilidade (h2), Diferencial de Seleção (DS), % 

Ganho Seleção em relação à média geral (GS%), % Ganho Seleção 

em relação à média da testemunha (%GST) correspondentes a 

análise conjunta das famílias F3:4 e F3:5. Teresina, PI, 2013 

Parâmetros 
Caracteres 

(1)
 

NDF
(2) 

(dia) 
NDM

(2) 

(dia) 
CPV 
(cm) 

NGV
(2)

 
P100G 

(g) 
PPARC 

(g/2,4m
2
) 

Vg 0,007375 0,007150 1,7238 0,054743 5,9340 2274,05 

Vp 0,010697 0,009850 1,9284 0,062821 6,2983 2602,95 

h
2
 0,69 0,73 0,89 0,87 0,94 0,87 

 
(0,54; 
0,78)

1/
 

(0,60; 
0,81)

1/
 

(0,84; 
0,92)

1/
 

(0,81; 
0,91)

1/
 

(0,91; 
0,96)

1/
 

(0,81; 
0,91)

1/
 

DS -0,276930 -0,144535 2,0319 0,334821 3,5290 70,31 

GS -0,1909193 -0,104916 1,8163 0,291769 3,3249 61,42 

GS (i) 0,099870 0,101145 1,7341 0,305529 3,3065 62,27 

GSG (%) -3,14 -1,44 11,05 9,12 20,99 33,04 

GST (%) -3,29 -1,47 9,83 8,26 17,17 23,98 

Média (S) 5,797813 7,123853 18,4679 3,534439 19,3669 256,19 

Média (G) 6,074740 7,268388 16,4360 3,199618 15,8380 185,89 

Media (T) 6,033235 7,279390 19,7784 3,452460 12,7414 167,83 
(1)

NDF: Número de dias para floração, NDM: número de dias para maturidade, CPV: comprimento de 
vagem, NGV: número de grãos por vagem, P100G: peso de 100 grãos e PPARC: produção por 
parcela. 
(2)

Dados transformados para   . 
1/
Limite inferior e superior das estimativas de herdabilidade. 

Os percentuais de ganhos genéticos obtidos com a seleção, quanto à média 

geral GSG% variando de -3,14% para o NDF a 33,04% para PPARC foram 

superiores aos ganhos obtidos com base na média da testemunha GST% para todos 

os caracteres.  

O caráter PPARC apresentou a maior estimativa para o ganho genético com a 

seleção em relação a media geral e a média da testemunha 33,04% e 23,98%, 

respectivamente. 

 

 



89 
 

4.3.1.8 Análise da herdabilidade e ganho com a seleção realizado entre 

Famílias F3:4 e F3:5 

 As estimativas da herdabilidade realizada  hr
2  e ganho realizado com a 

seleção  GSr  que refletem os ganhos reais estão apresentados na Tabela 4.15. 

Tabela 4.15 – Herdabilidade e ganho com a seleção preditos versus realizados em       

famílias F3:4 e F3:5 de feijão-caupi. Teresina, PI, 2013 

Caracteres
(1)

 

Herdabilidade 
 

Ganho com a seleção 

F3:4 F3:5  
F3:4 F3:5 

Predita Realizada Realizada (%)  Predito Realizado 
Realizado 

(%) 

NDF 0,69 0,30 43,05 
 

-0,122201 -0,054681 44,75 

NDM 0,69 0,28 40,43 
 

-0,088231 -0,037588 42,60 

CPV 0,82 0,61 74,29 
 

1,8631 1,3237 71,04 

NGV 0,86 0,48 55,26 
 

0,328605 0,171860 52,30 

P100G 0,94 0,70 74,63 
 

3,1193 2,5616 82,12 

PPARC 0,85 0,12 14,04 
 

93,81 15,94 16,99 
(1)

NDF: Número de dias para floração, NDM: número de dias para maturidade, CPV: comprimento de 
vagem, NGV: número de grãos por vagem, P100G: peso de 100 grãos e PPARC: produção por 
parcela. 

Quando comparadas as estimativas das herdabilidades predita e realizada, 

observa-se que para todos os caracteres avaliados, a herdabilidade realizada 

mostrou-se inferior, variando de 14,04% da predita no caráter PPARC a 74,63% para 

P100G. Isso já se suponha, uma vez que, a estimativa da herdabilidade realizada é 

a que de fato será repassada para os descendentes, refletindo assim, os reais 

valores. Santos et al. (2002) trabalhando com o desempenho de famílias de arroz 

selecionados a partir de populações segregantes, obtiveram estimativas de 

herdabilidade realizada superiores para o caráter produção. 

Nos caracteres NDF e NDM as estimativas da herdabilidade realizada foram 

bem inferiores às estimativas da herdabilidade predita. Para NDF 43,05% da 

herdabilidade predita foi realizada, enquanto que para NDM esse percentual foi 

ainda menor, apenas 40,43%. Para os caracteres CPV e P100G a herdabilidade 

realizada foi maior, respectivamente 74,29% e 74,63%, da predita. 
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As estimativas do ganho realizado variaram de 16,99% para PPARC a 

82,12% para P100G. Com exceção do caráter PPARC, o percentual dos ganhos 

realizados com a seleção foram expressivos para todos os caracteres, 

principalmente para CPV, NGV e P100G, superiores a 50%. Os caracteres NDF e 

NDM apresentaram ganhos genéticos realizados de 44,75% e 42,60%, 

respectivamente. Frey e Horner (1955) comparando os ganhos reais e preditos em 

cevada, obtiveram estimativas de 14,4% para produção. É provável que um melhor 

manejo dos experimentos se possa obter ganhos realizados mais próximos dos 

preditos. 
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4.4 Conclusões 

 Há ampla variabilidade genética entre as famílias para os caracteres NDF e 

NDM; 

Os coeficientes de herdabilidade preditos mostraram que todos os caracteres 

são controlados predominantemente por fatores genéticos; 

 As herdabilidades realizadas e as estimativas dos ganhos genéticos 

realizados foram menores do que os valores preditos para todos os caracteres; 

 De acordo com os ganhos preditos estimados e realizados é possível, por 

meio de seleção, obter famílias mais precoces do que o genitor mais precoce, 

linhagem IT82D-889; 

As famílias mais promissoras para a precocidade são as de número 1, 20, 23, 

29, 31, 32, 43, 44, 51, 54, 60, 65, 66, 71 e 73. 
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Anexo 1 – Temperaturas mínima, média e máxima (°C) e Precipitação pluvial (mm) 

observadas durante a condução do experimento com cruzamentos dialélicos, 

geração F2. Teresina, 2011. 
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Anexo 2 – Temperaturas mínima, média e máxima (°C) e Precipitação pluvial (mm) 

observadas durante a condução dos experimentos com famílias F2:3. Teresina, 2011. 
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Anexo 3 – Temperaturas mínima, média e máxima (°C) e Precipitação pluvial (mm) 

observadas durante a condução do experimento famílias F3:4. Teresina, 2012. 
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Anexo 4 – Temperaturas mínima, média e máxima (°C) e Precipitação pluvial (mm) 

observadas durante a condução do experimento com famílias F3:5. Teresina, 2012. 
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