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RESUMO 
 
 

SILVA, V. B. Caracterização morfoagronômica e citogenética de raças locais de feijão-
fava (Phaseolus lunatus L.), 2011. 76p. Dissertação (Mestrado/Genética e Melhoramento) 
– UFPI, Teresina, 2011. 
 
 

O Banco Ativo de Germoplasma de Feijão-fava (BAG de Feijão-fava) da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI) possui aproximadamente 750 subamostras, 
ainda não caracterizadas de forma criteriosa. Para o manejo dessa coleção é 
importante a caracterização por meio de caracteres morfoagronômicos, bioquímicos, 
citogenéticos e moleculares, que geram informações sobre a variabilidade genética 
existente. Dessa forma, objetivou-se estudar 25 subamostras de feijão-fava que 
compõem o BAG, por meio de características morfoagronômicas e citogenéticas. 
Com a caracterização morfoagronômica realizou-se análises de agrupamentos, 
sendo que para os caracteres quantitativos foram formados quatro grupos pelos 
métodos de Tocher e UPGMA (Método não-ponderado de agrupamento aos pares), 
enquanto que para os qualitativos formaram-se três grupos pelo método de Tocher e 
seis pelo UPGMA. A estimativa das variáveis canônicas revelou que as três 
primeiras variáveis foram suficientes para explicar 86,86% da variação observada. O 
método de Singh, utilizado para estimar a contribuição relativa de cada caráter na 
expressão da divergência genética, indicou que a largura média da vagem, com 
35,23%, foi o que mais contribuiu. Na análise citogenética, a variedade crioula Boca-
de-moça (UFPI-582) apresentou, pelo método de Feulgen, cariótipo com 2n=22 
cromossomos pequenos e simétricos, sendo que a coloração com o 4’-6’-diamidino-
2-fenilindol (DAPI) não mostrou bandas positivas, no entanto, com a Cromomicina 
A3(CMA) foram visualizadas bandas na região pericentroméricas de todos os pares 
cromossômicos. Nas 25 subamostras, a Hibridação Fluorescente in situ (FISH) 
mapeou somente um par de sítios rDNA 45S na região terminal de um par 
cromossômico. Verificou-se variação no número, posição e tamanho dos sítios rDNA 
5S, importante para o conhecimento da diversidade genética da espécie. 

 
 
 

Palavras-chave: Banco de germoplasma; Cariótipo; Marcadores cromossômicos; 
Técnicas multivariadas; Variabilidade genética 
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ABSTRACT 

 

 

The Active Germplasm Bank of Lima bean (Lima bean AGB), Federal University of 
Piauí (UFPI) has approximately 750 samples, not yet characterized wisely. For the 
management of this collection is important to characterize by morphological 
characteristics, biochemical, cytogenetic and molecular information that generates 
genetic variability. This work aimed to study 25 subsamples of fava beans that make 
up the AGB, through morphological characteristics and cytogenetics. The analysis 
was estimated morphoagronomic distance dissimilarity based on quantitative traits. 
And this was used to perform cluster analysis by the methods of Tocher and UPGMA 
(unweighted method of grouping in pairs), which were not fully consistent in the 
number of training groups. Based on qualitative characters was performed clustering 
analysis by the Tocher method and UPGMA into three groups forming six groups. 
The estimated canonical variables revealed that the first three variables were 
sufficient to account for 86.86% of observed variation. The method of Singh, used to 
estimate the relative contribution of each character in the expression of genetic 
divergence indicated that the average width of the pod, with 35.23%, is that most 
contributed to the divergence between the subsamples of fava bean evaluated 
.(DAPI) showed no positive bands, however, with chromomycin A3 (CMA) bands 
were visualized in the pericentromeric region of all chromosomes. In addition, 
fluorescent in situ hybridization (FISH) in 25 subsamples mapped only one pair of 
45S rDNA sites in the terminal region of a chromosome pair. There was variation in 
the number, size and position of 5S rDNA sites, important for the genetic diversity of 
the species 

 

 

 

Keywords: Bank of germplasm; Karyotype; Chromosomal markers; Multivariate 

techniques; Genetic variability 
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1 INTRODUÇÃO 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), hortaliça da família Fabaceae, é uma das 

quatro espécies do gênero Phaseolus explorada comercialmente, que apresenta 

potencial para fornecer proteína vegetal, sendo considerada mais tolerante à seca, 

ao excesso de umidade e calor, quando comparada ao feijão-comum (VIEIRA, 

1992). No Brasil, é cultivado principalmente na região Nordeste, funcionando como 

uma fonte alternativa de alimento em vários municípios. Contudo, essa espécie tem 

merecido pouca atenção por parte dos órgãos de pesquisa, resultando num limitado 

conhecimento das suas características (SANTOS et al., 2002).  

As pesquisas com recursos genéticos vegetais envolvem uma série de 

atividades essenciais, as quais necessitam de um considerável suporte financeiro e, 

principalmente, exigem continuidade (NASS et al., 2001). Com o feijão-fava, várias 

tentativas foram despendidas no sentido de reunir, avaliar e manter coleções, 

visando assegurar a conservação da sua variabilidade genética. Baudoin (1988) 

registrou risco de perda de germoplasma principalmente no centro primário de 

diversidade, situado na América Latina. Segundo Maquet e Baudoin (1997), 

populações selvagens de P. lunatus desapareceram na América Latina, devido à 

derrubada das florestas e o urbanismo. 

Os recursos genéticos devem ser devidamente caracterizados para permitir 

ganhos genéticos mais promissores no melhoramento e também para potencializar o 

seu uso pelo próprio agricultor (CORDEIRO; MARCATO, 1994). No caso do feijão-

fava, esse aspecto é particularmente importante, por se tratar de uma cultura de 

pequena a média propriedade, sendo as sementes oriundas de cultivares locais, as 

quais foram selecionadas pelos agricultores de acordo com as condições ambientais 

e socioeconômicas de cada microrregião. 

O estudo morfológico de variedades de feijão-fava é importante porque 

possibilita o registro de caracteres de identificação, facilitando o acesso a esse 

material em busca de plantas com boa resposta em termos de produtividade e 

comportamento em diferentes condições ambientais (OLIVEIRA et al., 2004). A 

avaliação de caracteres morfológicos e agronômicos permite estimar a divergência 

genética existente entre as subamostras, e, portanto, identificar genitores superiores 

(OLIVEIRA et al., 2007). De acordo com Moura et al. (1999), a determinação da 
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divergência genética através da análise multivariada apresenta-se bastante 

vantajosa, considerando a avaliação simultânea de diversos caracteres. 

As informações obtidas a partir de caracterizações morfológicas, 

citogenéticas, bioquímicas e moleculares contribuem para conservação da 

variabilidade e identificação de subamostras pertencentes a um banco de 

germoplasma. Nesse contexto, a caracterização citogenética contribui para 

avaliação destas através de técnicas convencionais e moleculares, o que permite um 

maior entendimento da estrutura cromossômica, modo de reprodução, posições 

taxonômicas e relações filogenéticas (TECHIO et al., 2008). 

Considerando a importância da caracterização das coleções de germoplasma, 

objetivou-se realizar avaliação morfológica, com base em descritores qualitativos e 

quantitativos, empregando-se análise multivariada, bem como análise citogenética 

de 25 subamostras do Banco Ativo de Germoplasma de feijão-fava da Universidade 

Federal do Piauí. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A tribo Phaseoleae, pertencente à sub-família Papilionoideae, da família 

Fabaceae, destaca-se por conter gêneros economicamente importantes, como 

Glicine, Phaseolus e Vigna (LACKEY, 1981). As espécies do gênero Phaseolus 

possuem ampla variabilidade morfológica, principalmente para tipo de crescimento, 

tamanho e cor das sementes, precocidade e resistência às pragas e doenças 

(SINGH et al., 1991). 

O centro de diversidade do gênero Phaseolus é o México, onde são 

encontradas aproximadamente 90% das 50 espécies conhecidas (MERCADO-

RUARO; DELGADO-SALINAS, 2009), sendo quatro (DELGADO–SALINAS, 1985) 

ou cinco (DEBOUCK, 1991) cultivadas, a saber, P. vulgaris, P. coccineus, P. 

acutifolius, P. lunatus e P. polyanthus (= P. coccineus subsp. Darwiniana). Delgado-

Salinas (1985) estimou que o gênero contém 36 espécies na América do Norte e 

América Central, enquanto Debouck (1991) incluiu 52 espécies, nas mesmas 

regiões. 

 

2.1 Espécie Phaseolus lunatus 

 

2.1.1 Importância econômica 

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

feijão-de-lima ou fava-de-lima, é uma das cinco espécies do gênero Phaseolus 

explorada comercialmente, com importância econômica em alguns estados 

brasileiros (SANTOS et al., 2002). 

A espécie é uma excelente fonte de proteína à população, funcionando como 

uma alternativa alimentar em vários municípios do Nordeste brasileiro, juntamente 

com o feijão-caupi e consequentemente diminuindo a dependência dos feijões do 

grupo carioca. Seu consumo pode ocorrer na forma de grãos verdes ou secos, 

vagens verdes e folhas. Nos Estados Unidos, um dos maiores produtores mundiais 

dessa leguminosa, o maior consumo é o de grãos em estado verde, sendo muito 

apreciados também na forma de conserva (grãos enlatados ou congelados e 

empacotados) (VIEIRA, 1992). Segundo Santos et al. (2002), no Brasil, o consumo 

de P. lunatus é preferencialmente na forma de grãos verdes cozidos. 



11 
 

O feijão-fava é cultivado em outros países da América do Norte, além dos 

Estados Unidos, na América do Sul, Europa, leste e oeste da África e sudeste da 

Ásia (BAUDOIN, 1988). No Brasil, é cultivado em quase todo o território nacional, 

principalmente o estado da Paraíba. Em 2009, no Nordeste do país foram 

produzidas 20.702 mil toneladas de grãos secos de feijão-fava, numa área plantada 

de 45.431 mil ha, sendo os maiores produtores os estados da Paraíba, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco e Piauí. A produtividade média, neste ano, foi de 

apenas 0,47 t. ha-1, destacando-se a Paraíba com 0,57 t. ha-1 e o Ceará, com 0,28 t. 

ha-1 (IBGE, 2010). 

Segundo Santos et al. (2002), a baixa produtividade do feijão-fava está 

associada ao tipo de cultivo, que normalmente é de subsistência ou em pequenas 

propriedades ou em consórcios com outras culturas e sem adoção de tecnologias 

agrárias. Outras razões para o seu cultivo relativamente limitado são: a maior 

tradição de consumo do feijão-comum (Phaseolus vulgaris), o tempo de cocção mais 

longo e o sabor amargo devido à quantidade elevada de ácido cianídrico (LYMAN, 

1983). 

No Nordeste brasileiro, o feijão-fava tem importante papel sócio-econômico, 

por gerar renda às famílias por longos períodos, resultado da rusticidade da cultura e 

sua prolongada colheita durante a estação seca (AZEVEDO et al., 2003). No estado 

do Piauí, a comercialização do feijão-fava ocorre em feiras livres, na maioria das 

vezes sem beneficiamento prévio. Mesmo assim, o produto alcança, nos meses de 

julho a setembro, valores relativamente altos no mercado da região. 

A cultura do feijão-fava, por desempenhar um papel importante no ciclo sócio-

econômico dos estados nordestinos, deveria receber maior atenção nos diversos 

programas de pesquisas, pois os conhecimentos sobre essa leguminosa são 

escassos e as potencialidades da cultura estão subestimadas. O desconhecimento 

de aspectos relacionados a essa cultura afeta diretamente os programas de 

melhoramento, limitando os ganhos em produtividade de grãos e a solução de 

problemas fitossanitários, através do lançamento de novas cultivares (SANTOS et 

al., 2002). 

 

2.1.2 Centro de diversidade 

A origem, evolução e distribuição do feijão-fava têm sido amplamente 

estudadas por vários autores (MACKIE, 1943; DEBOUCK, 1986; NIENHUIS et 
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al.1995; MAQUET; BAUDOIN,1997; LIOI et al. 1999, 2002; FOFONA et al. 1999, 

2001). Mackie (1943) indica a Guatemala como centro de diversidade de P. lunatus, 

com três principais rotas de dispersão, possivelmente seguindo a rota do comércio: I. 

Ramificação Hopi, seguindo para o norte e abrangendo os Estados Unidos; II. 

Ramificação Caribe, seguindo para leste, abrangendo as Antilhas e, seguindo, para 

o norte da América do Sul; III. Ramificação Inca, seguindo para o sul, abrangendo a 

América Central pela Colômbia, Equador e Peru. Entretanto, de acordo com Lioi et 

al. (2002) e Fofona et al. (2001), os dados arqueológicos, bioquímicos e moleculares 

não confirmaram essa área como possível centro de diversidade de P. lunatus. 

Segundo Maquet et al. (1990), Lioi (1994) e Gutierrez Salgado et al. (1995), dois 

grupos foram domesticados independentemente, um na região Mesoamericana, com 

sementes pequenas e um na região Andina, com sementes grandes. O centro de 

domesticação Mesoamericano está distribuído no México e Guatemala, se 

estendendo para algumas ilhas do Caribe e para algumas regiões no Panamá. O 

grupo Andino se restringe às regiões dos Andes, que vai do norte do Peru até o 

Equador e em poucas regiões do Chile e da Bolívia (DEBOUCK et al. 1987; LIOI et 

al. 1998; FOFONA et al. 2001). 

 

2.2 Conservação ex situ e caracterização de germoplasma 

Os bancos de germoplasma são coleções de plantas e/ou sementes, 

conservadas ex situ, na forma de uma amostra da variabilidade genética de 

determinada espécie cultivada; e conservada de forma artificial, com objetivo de 

evitar perda de recursos genéticos, conservando as fontes de genes para uso em 

programas de melhoramento (HEIDEN et al., 2007; BORÉM, 1998). As atividades 

realizadas em um banco constam de levantamento, aquisição, exploração e coleção; 

manutenção, multiplicação, rejuvenescimento; caracterização, avaliação, 

documentação, distribuição e intercâmbio do maior número possível de amostras, 

dentro das limitações físico-econômicas (BORÉM, 1998). 

Devido à erosão da diversidade genética das espécies cultivadas e seus 

parentes silvestres, tem-se intensificado a conservação de germoplasma, com o 

objetivo de preservar a variabilidade genética e de selecionar espécies para 

programas de melhoramento (VILLALOBOS et al., 1991). A utilização da 

variabilidade genética das plantas conservadas em bancos de germoplasmas requer 

que as subamostras sejam caracterizadas e documentadas, facilitando a 
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identificação daquelas potencialmente úteis para os programas de melhoramento 

genético (FALEIRO, 2003). 

Segundo Vanderborght (1988), a variabilidade genética de um banco de 

germoplasma só pode ser eficientemente utilizada se for devidamente avaliada e 

quantificada. A descrição das introduções ou subamostras é uma necessidade para 

a manutenção e o potencial de exploração das coleções. Caracterizar um 

germoplasma significa basicamente, identificar e descrever diferenças entre as 

subamostras. Normalmente, além das informações sobre a origem do material 

(dados de passaporte), são também levados em conta, diferenças relacionadas ao 

comportamento agronômico, como produtividade, crescimento, florescimento, 

respostas às infecções por patógenos ou ataque de pragas, assim como aquelas 

diferenças observadas nos descritores botânicos. 

As informações obtidas a partir das caracterizações morfoagronômicas, 

citogenéticas, bioquímicas e moleculares e da avaliação dos materiais provenientes 

de bancos de germoplasma, permitem a conservação da variabilidade, eliminação 

de duplicatas e a identificação de subamostras que serão utilizadas em programas 

de melhoramento. Como resultado, pode se obter variedades com maior 

produtividade, resistentes a pragas e doenças e adaptadas aos mais diferentes 

ambientes (NASS, 2000; FALEIRO, 2003). Segundo Borém e Miranda (2005), os 

caracteres morfoagronômicos, bioquímicos, citogenéticos e moleculares são 

utilizados para caracterização da variabilidade genética entre e dentro de 

populações naturais e bancos de germoplasma. 

A caracterização morfoagronômica gera uma série de informações a respeito 

de cada subamostra, possibilitando a diferenciação entre elas, principalmente 

quando as informações são escassas (SINGH, 2001). Um marcador morfológico é 

um caráter qualitativo, de alta herdabilidade, normalmente determinado por um único 

alelo e, em geral, fenótipo de fácil identificação visual, como altura, cor de pétala e 

morfologia foliar (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). Entretanto, as características 

de interesse agronômico como ciclo vegetativo de plantas, produtividade, 

precocidade e peso de sementes são marcadores quantitativos, ou seja, 

influenciadas por um grande número de genes, cada qual contribuindo com um 

pequeno efeito no fenótipo (RAMALHO, 2008).  
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2.3 Análise multivariada no estudo de divergência genética  

A determinação da divergência genética existente nos bancos de 

germoplasma permite a identificação de genitores, que quando cruzados, 

possibilitam o aparecimento de novas combinações gênicas, além de gerarem 

conhecimento sobre a base genética das populações (FERRÃO et al., 2002). 

Cruz e Regazzi (2001) relatam que a diversidade genética pode ser 

quantificada por diversas metodologias, entre as quais, a análise multivariada que é 

um processo alternativo para avaliação do grau de similaridade ou dissimilaridade 

genética entre genótipos, cujo princípio consiste em resumir um grande número de 

características em um grupo menor e suas dispersões em gráficos no espaço bi ou 

tridimensional através de suas distâncias, facilitando a análise de dados. Neste tipo 

de análise é possível avaliar a importância de cada variável para variação total 

observada entre as unidades amostrais e utilizá-las como parâmetro de seleção. 

Muitos trabalhos em genética e melhoramento vegetal têm empregado 

técnicas multivariadas no estudo da divergência genética, como por exemplo, em 

feijão-fava (SANTOS et al., 2008), pimenta (SUDRÉ et al., 2006; BENTO et al., 2007 

e MONTEIRO et al., 2010); gergelim (ARRIEL et al., 2006); tomate (KARASAWA et 

al., 2005); feijão-vagem (FONSECA; SILVA, 1997); abóbora (RAMOS et al., 2000); 

melão (RIZZO; BRAZ, 2002), entre outros. 

De acordo com Mardia et al. (1979), diversas medidas de similaridade ou 

dissimilaridade têm sido propostas para a quantificação das distâncias entre 

populações, sendo, contudo, a distância euclidiana e a distância generalizada de 

Mahalanobis as mais amplamente utilizadas (CRUZ; REGAZZI, 2001). A distância 

euclidiana, quando estimada a partir de variáveis originais, apresenta o 

inconveniente de ser influenciada pela escala, pelo número de variáveis e pela 

correlação entre elas (MANLY, 1986). Assim, a distância euclidiana média e a 

padronização dos dados originais para a eliminação desses inconvenientes foram 

indicadas por Cruz e Regazzi (2001), persistindo a pressuposição de independência 

entre variáveis. Já a distância generalizada de Mahalanobis, que considera a 

correlação entre as variáveis estudadas por meio da matriz de dispersão, é 

recomendada para dados provenientes de delineamentos experimentais, 

especialmente quando existe correlação entre os caracteres, possibilitando decisões 

mais consistentes (CRUZ; REGAZZI, 2001). 
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A análise de agrupamento procura discriminar geneticamente os indivíduos, e 

permite separá-los em grupos através de um conjunto de características inerentes, 

classificando-os por algum critério de forma que exista homogeneidade dentro do 

grupo e heterogeneidade entre grupos. Para obtenção dos grupos, podem-se utilizar 

inúmeros métodos, como os de otimização e os hierárquicos (CRUZ; CARNEIRO, 

2003). 

Os métodos de otimização são baseados na partição do conjunto de 

progenitores (genótipos), em subgrupos não-vazios e mutuamente exclusivos, por 

meio da maximização ou minimização de alguma medida preestabelecida. Um dos 

métodos mais utilizados no melhoramento genético é o de Tocher, que parte da 

premissa de que a média das medidas de dissimilaridade dentro de cada grupo deve 

ser menor que as distâncias médias entre grupos. A partir da matriz de 

dissimilaridade, é identificado o par de progenitores mais similar, que formará o 

grupo inicial, sendo posteriormente avaliada a possibilidade de inclusão de novos 

progenitores no grupo (CRUZ; REGAZZI, 2001). 

Em trabalho realizado por Santos et al. (2010a), avaliando 14 características 

químicas e físicas de sementes de feijão-fava, para estudo da divergência genética 

entre 27 subamostras, a utilização do método de agrupamento de Tocher permitiu a 

separação das subamostras em dez grupos, sendo que a fibra alimentar total e fibra 

solúvel foram as que mais contribuíram para divergência total. 

Nos agrupamentos hierárquicos, a delimitação dos grupos é feita de maneira 

subjetiva, observando-se pontos de alta mudança de nível no dendograma e, por 

isso, diferentes padrões de agrupamento podem ocorrer. Quando não se tem 

informação sobre a relação genética entre os genótipos, não se pode determinar o 

método de agrupamento mais acurado. Assim, ao se comparar os resultados de 

diferentes métodos, pode-se evitar inferências errôneas. No método hierárquico do 

UPGMA (Método não-ponderado de agrupamento aos pares) utilizam-se médias 

aritméticas das medidas de dissimilaridade, evitando caracterizar a dissimilaridade 

por valores extremos entre os genótipos considerados. Neste método, o 

dendograma é estabelecido pelos genótipos com maior similaridade (CRUZ; 

CARNEIRO, 2003). Segundo Monteiro et al. (2010), o método de UPGMA para o 

agrupamento de espécies de pimentas do gênero Capsicum spp., gerou um melhor 

ajuste devido a superioridade em relação aos demais métodos hierárquicos 

utilizados. 



16 
 

A dispersão gráfica é outra maneira de avaliar a diversidade dentro de um 

conjunto de genótipos normalmente utilizando o espaço bidimensional. Recomenda-

se a análise gráfica quando se pode estimar variáveis a serem utilizadas em eixos 

cartesianos, que envolvem o máximo da variação disponível nos dados originais, 

como as variáveis canônicas e os componentes principais. Estas técnicas guardam 

correspondência com o agrupamento baseado nas dissimilaridades expressas pela 

distância Euclidiana e de Mahalanobis (CRUZ; CARNEIRO, 2003). 

A análise multivariada com base em variáveis canônicas, além de permitir o 

estudo da divergência genética por meio das distâncias geométricas entre genitores 

em gráficos de dispersão, possibilita o descarte daquelas características que 

contribuíram pouco para a variabilidade genética apresentada entre as subamostras, 

gerando economia de tempo, mão-de-obra e recursos financeiros em futuros 

estudos. Dessa forma, são descartadas aquelas características que apresentaram o 

maior coeficiente de ponderação nas variáveis canônicas menos importantes. Essa 

recomendação foi reforçada por Cruz e Regazzi (2001), ao mencionar que é 

necessário avaliar a importância de cada caráter para a diversidade, identificando-se 

aqueles com menor contribuição, sendo recomendável seu descarte em estudos 

futuros. Benin et al. (2002) avaliaram 58 genótipos de feijão-preto (Phaseolus 

vulgaris) através de variáveis canônicas, demonstrando que o caráter peso de mil 

grãos contribuiu para dissimilaridade genética total. Os resultados obtidos permitiram 

discriminar genótipos para serem estrategicamente utilizados em hibridações 

artificiais dirigidas. 

A técnica dos componentes principais também tem grande utilidade no 

melhoramento genético, por permitir simplificar o conjunto de dados, resumindo as 

informações originalmente contidas em um grupo de n variáveis, em poucos 

componentes, que apresentam as propriedades de reterem o máximo de variação 

disponível e serem independentes entre si. Assim, os componentes principais 

utilizam as variáveis de maiores pesos nos primeiros autovetores, como as de maior 

importância para o estudo da diversidade genética, quando o autovalor explica uma 

fração considerável da variação disponível, normalmente limitado em no mínimo 

80% (CRUZ; CARNEIRO, 2003). 

Além da possibilidade de gerar informações sobre a divergência genética 

entre os materiais avaliados, as variáveis canônicas e os componentes principais 

permitem descartar variáveis redundantes, ajudando a estabelecer descritores para 
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avaliação do germoplasma de uma espécie. Chiorato et al. (2007) empregou os 

componentes principais para analisar 23 descritores agromorfológicos entre 993 

subamostras de feijoeiro (Phaseolus vulgaris) do Banco de Germoplasma do IAC, 

verificando que os oito primeiros componentes explicaram 70% do total da 

variabilidade, contribuindo para orientações de futuros cruzamentos para o 

melhoramento dessa espécie.  

 

2.4 Análise citogenética 

A informação citogenética é relevante para a compreensão das relações 

filogenéticas dentro e entre táxons, espécies e gêneros, bem como nos níveis 

taxonômicos superiores, como por exemplo, em famílias (STEBBINS, 1971; 

GUERRA, 2000). Além disso, a citogenética é uma ferramenta importante para os 

programas de melhoramento de plantas, sendo aplicada em diferentes fases destes 

de acordo com o interesse do melhorista. As principais avaliações são em células 

em mitose e meiose de subamostras de banco de germoplasma, análise do tipo de 

reprodução, análise da estabilidade do genótipo construído, análise genômica em 

híbridos interespecíficos, introgressão de genes ou segmentos cromossômicos, 

mapeamento físicos dos cromossomos e análise do padrão de inserção de 

transgenes nos cromossomos. 

 

2.4.1 Análise citogenética na caracterização da variabilidade intraespecífica 

O estudo de cariótipo é capaz de reunir espécies, com grau de parentesco, 

em um número menor de táxons. Portanto, uma análise diversificada intraespecífica 

permite avaliação do grau de parentesco pela similaridade entre os indivíduos, 

análise de híbridos e variabilidade dentro de uma espécie ou táxon (GUERRA, 

1998). De acordo com Stace (2000), qualquer relato citogenético, desde uma 

simples contagem de cromossomos até estudos moleculares detalhados, é uma 

importante ferramenta nos estudos taxonômicos e evolutivos. 

Análises cariotípicas atuam como procedimento útil na diferenciação de certas 

categorias taxonômicas próximas, principalmente nos casos onde somente as 

características fenotípicas não são suficientes para uma separação em táxons 

distintos e, geralmente, permitem esclarecer os fundamentos citológicos e genéticos 

da variabilidade (REMSKI, 1954; MARTINEZ, 1976), como por exemplo, no trabalho 

de Schifino-Wittmann (2000), que realizaram a análise do número de cromossomos 
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de 73 populações de 22 espécies do gênero Leucaena e constataram variação no 

número básico de cromossômicos e a descoberta de uma espécie tetraplóide. 

A técnica de Bandamento C tem permitido a localização da heterocromatina 

constitutiva em plantas, em que os cromossomos passam por processos de 

desnaturação e remoção da maior parte da eucromatina, enquanto a 

heterocromatina permanece inalterada. Quando os cromossomos são corados, a 

heterocromatina aparece como bandas diferencialmente coradas. O bandamento-C 

tem sido utilizado em vários gêneros, como por exemplo, em espécies de 

leguminosas dos gêneros Phaseolus e Vigna, constatando-se que a maioria das 

bandas está localizada na região pericentromérica dos cromossomos destas 

espécies, exceto em P. lunatus, que possui bandas nas regiões terminais (MOK; 

MOK, 1976; MOSCONE et al.,1999).  

Outras técnicas de bandamento utilizam moléculas que se ligam ao DNA em 

regiões específicas e que emitem fluorescência, como por exemplo, bandamento 

com fluorocromos, que permitem um detalhamento ainda maior dos cromossomos 

em relação aqueles apresentados pelo bandamento-C. Este tipo de bandamento 

cromossômico tem utilizado principalmente moléculas como 4’-6’-diamino-2-10-

fenilindol (DAPI), que destaca regiões heterocromáticas ricas em bases AT, e a 

cromomicina A3 (CMA), que tem afinidade por regiões heterocromáticas ricas em 

bases GC. Tais moléculas podem ser utilizadas em combinação com outras, 

também específicas a determinadas regiões do DNA, porém não emitem 

fluorescência, por exemplo, distamicina A e actinomicina D. A combinação de 

moléculas pode gerar diferenciação entre regiões com composição de nucleotídeos 

parecidas ou aumentar o contraste da banda facilitando sua visualização. Os relatos 

mais recentes de análises de cromossomos com auxílio de fluorocromos indicam 

que em diversos grupos vegetais, a heterocromatina constitutiva é rica em AT. Já a 

heterocromatina rica em GC tem sido frequentemente associada às regiões 

organizadoras de nucléolo (RONs) (GUERRA, 1993; 2000). 

Atualmente, a técnica mais eficiente no estudo dos cromossomos é a 

hibridação molecular in situ fluorescente (FISH), que consiste em desnaturar o DNA 

cromossomal e hibridizá-lo com fragmentos de DNA ou RNA marcados com 

moléculas fluorescentes, possibilitando a visualização direta de uma sequência de 

DNA no cromossomo. Esta ferramenta tem permitido construir mapas físicos, 

analisar a estrutura cromossômica, identificar aberrações estruturais pequenas e 
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numéricas (HESLOP-HARRISON, 1993; LEITCH et al.,1994). A utilização de FISH 

com as sequências de genes ribossomais, rRNA de 18S-5,8S-25S (rDNA 45S) ou 

5S (rDNA 5S) é mais comum e frequentemente aplicada na caracterização de 

cariótipos, sendo um marcador primário bastante informativo. 

Segundo Moscone et al. (1999), a variação no número de sítios de rDNA de 

45S e 5S entre espécies de plantas do mesmo gênero tem levado, por exemplo, a 

hipótese que grupos rDNA são móveis, através de diferentes mecanismos. A análise 

comparativa entre cultivares de uma dada espécie utilizando a hibridação in situ 

revelou polimorfismos intraespecífico no número e no tamanho do sinal de 

hibridação. Como por exemplo, Pedrosa et al. (2006) relataram que durante a 

história evolutiva do feijão comum, ocorreram diferenciações inter e intraespecíficas, 

principalmente nas posições e no número de rDNAs de 45S.  

 

2.4.2 Citogenética e evolução cromossômica no gênero Phaseolus 

O número de estudos cromossômicos no gênero Phaseolus é considerável 

(LACKEY, 1979; GOLDBLATT, 1981; ZHENG et al., 1991,1993; MOSCONE, 1999; 

MERCADO-RUARO ; DELGADO-SALINAS, 1998, 2000, 2009; PEDROSA-HARAND 

et al., 2003, 2006, 2009; ALMEIDA; PEDROSA-HARAND, 2010 e FONSECA et al., 

2010).  

Segundo MERCADO-RUARO; DELGADO-SALINAS (2000), a primeira 

análise cromossômica do gênero foi realizada em 1925 por Karpestschenko, que 

relatou o número cromossômico 2n=22 para as espécies P. acutifolius A. Gray, P. 

coccineus L., P. lunatus L. e P. vulgaris L. Estes autores realizaram análises 

cariotípicas de espécies selvagens do gênero Phaseolus e confirmaram o número 

básico de cromossomos como x=11 para dez espécies e x=10 para três espécies, 

sugerindo a ocorrência de um provável processo de aneuploidia para a redução do 

número de cromossomos, além de inversões e translocações que alteraram a 

posição do centrômero nas espécies analisadas. Entretanto, nenhum rearranjo 

cromossômico foi claramente demonstrado e nem de que forma as alterações 

cariotípicas estariam envolvidas no processo de especiação do grupo. 

Vários trabalhos de análise do cariótipo através de coloração convencional 

confirmaram o pequeno tamanho, a estrutura simétrica e a predominância de 

cromossomos metacêntricos e submetacêntricos no gênero Phaseolus (ZHENG et 
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al., 1993; MERCADO-RUARO; DELGADO-SALINAS, 1998, 2000, 2009; MOSCONE 

et al., 1999). 

Zheng et al. (1993) observaram, por meio da coloração CMA/DA em cinco 

espécies de Phaseolus (P. angulares, P. aureas, P. coccineus, P. calcaratus e P. 

vulgaris), que blocos CMA estão co-localizados com as bandas-C, sugerindo que a 

heterocromatina dessas espécies são ricas em GC. 

Moscone et al. (1999) empregaram a técnica de bandamento C em quatro 

táxons do gênero Phaseolus, em que P. vulgaris e P. coccineus apresentaram 

bandas pericentroméricas e teloméricas enquanto P. acutifolius e P. lunatus 

apresentaram padrões distintos de blocos heterocromáticos. 

Estudo utilizando a FISH para mapear os rDNA de 45S e 5S, revelaram haver 

variação na posição, tamanho e no número de posições destas sondas entre e 

dentro de espécies. No trabalho de Moscone et al. (1999), a localização dos sítios de 

rDNA 5S e 45S nas quatro espécies cultivadas permitiu sugerir algumas homologias 

cromossômicas entre P. vulgaris e P. coccineus ou entre P. vulgaris e P. acutifolius. 

Segundo Pedrosa et al. (2003, 2006), nos acessos de P. vulgaris andinos, foram 

observados de seis a nove sítios de rDNA 45S, enquanto nos mesoamericanos 

foram encontrados três a quatro sítios. 

Fonseca et al. (2010) construíram um idiograma para P. vulgaris identificando 

cada cromossomo individualmente, em que três cromossomos são metacêntricos (4, 

5 e 8), sete submetacêntricos (1, 2, 3, 7, 9, 10 e 11) e um acrocêntrico (6). 

 

2.4.3 O cariótipo de Phaseolus lunatus  

O gênero Phaseolus (Leguminosae-Papilionoideae) possui aproximadamente 

50 espécies descritas, sendo muitas de interesse agronômico (LOPÉZ, 1985). Entre 

as espécies deste gênero de maior importância agrícola no Brasil, destaca-se P. 

lunatus, como a segunda mais cultivada, apresentando grande variabilidade 

morfológica, o que torna importante as investigações citogenéticas para caracterizar 

variantes e assim direcionar os programas de melhoramento. 

Estudos citogenéticos em P. lunatus têm revelado uma alta similaridade 

cariotípica com as outras espécies do gênero, apresentando número cromossômico 

2n=22, com predominância de cromossomos metacêntricos e submetacêntrico. A 

constrição primária foi claramente visualizada em todos os cromossomos (ALMEIDA; 

PEDROSA-HARAND, 2010). 
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Todos os cromossomos de P. lunatus revelaram bandas CMA localizadas na 

região organizadora de nucléolo (RON) e bandas de DAPI, nas regiões 

pericentroméricas, após coloração com CMA/DAPI. Foi possível reconhecer um par 

de tamanho médio com um grande bloco CMA na região pericentromérica, maior no 

braço longo que no braço curto (par cromossômico 7); um par relativamente grande, 

submetacêntrico, com uma pequena banda CMA na região do centrômero (par 

cromossômico 3); e um pequeno par apresentando a região organizadora do 

nucléolo como uma banda CMA grande terminal (par cromossômico 6). Os demais 

cromossomos apresentaram tamanhos, morfologias e bandas CMA similares 

(MOSCONE et al.,1999). 

No trabalho de Almeida e Pedrosa-Harand (2010), a localização dos genes de 

rRNA 5S e 45S em 17 acessos de P. lunatus mostrou uma única variante, que se 

trata de uma duplicação do sítio de rDNA 5S, restrito a quatro acessos provenientes 

de um único município do Brasil. Moscone et al. (1999) também observaram apenas 

um sítio de rDNA 5S e um sítio de rDNA 45S em uma cultivar dessa espécie. 

Segundo Pedrosa-Harand et al. (2006), tais dados sugerem que esses sítios se 

encontram praticamente estáveis, diferentemente do que foi observado em P. 

vulgaris. 



22 
 

Referências 

ALMEIDA, C. C. S; PEDROSA-HARAND, A. Contrasting rDNA Evolution in Lima 
Bean (Phaseolus lunatus L.) and Common Bean (P. vulgaris L., Fabaceae). 
Cytogenetic and Genome Research, Suíça, v. 132, n. 3, p. 212-217, 2010. 

ARRIEL, N. H. C.; MAURO A. O. di, MAURO S. M. Z. di, BAKKER O. A.; UNÊDA - 
TREVISOLI, S. H. Técnicas multivariadas na determinação da diversidade genética 
em gergelim usando marcadores RAPD. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 

Brasília, DF, v. 41, n. 5, p. 801-809, 2006. 

AZEVEDO, J. N.; FRANCO, L. J. D; ARAÚJO, R. O. da  C. Composição química 
de sete variedades de feijão-fava. Teresina, 2003, 4p. (EMBRAPA MEIO-NORTE : 
Comunicado Técnico, 152.). 

BAUDOIN, J. P. Genetic resources, domestication and evolution of lima bean, 
Phaseolus lunatus. In: GEPTS, P. Genetic resources of Phaseolus bean, 

Amsterdã, Kluwer Academic Publishers, 1988, p. 393-407. . 

BENIN, G.; CARVALHO, F. I. de; ASSMANN, I. C.; CIGOLINI, J; CRUZ, P. J; 
MARCHIORO, V. S.; LORENCETTI, C.; SILVA, J. A. G. Identificação da 
dissimilaridade genética entre genótipos de feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) 
do grupo preto. Revista Brasileira de Agrociência, Pelotas, v. 8, n. 3, p.179-184, 
2002.  

BENTO, C. S.; SUDRE, C. P.; RODRIGUES, R.; RIVA, E. M.; PEREIRA, M. G. 
Descritores qualitativos e multicategóricos na estimativa da variabilidade fenotípica 
entre acessos de pimentas. Scientia Agraria, Paraná, v. 8, n. 2, p. 149-156, 2007. 

BORÉM, A.; MIRANDA, G. V. Melhoramento de plantas. 4. ed. Viçosa: UFV, 2005, 

525p. 

BORÉM, A. Melhoramento de plantas. 2. ed. Viçosa: UFV, 1998, 453p. 

CHIORATO, A. F, CARBONELL S. A. M., COLOMBO C. A, DIAS L. A. S. ITO M. F. 
Genetic diversity in common bean accessions evaluated by means of morpho-
agronomical and RAPD data. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 64, n. 3, p. 256-262, 

2007. 

CORDEIRO, A.; MARCATTO, C. Milho: a volta das variedades crioulas. In: GAIFANI, 
A.; CORDEIRO, A. Cultivando a diversidade: recursos genéticos e segurança 
alimentar. Rio de Janeiro: assessoria e serviços a projetos em agricultura alternativa, 
1994, 205p. 

CRUZ, C. D; CARNEIRO, P. C. S. Diversidade genética. Modelos biométricos 
aplicados ao melhoramento genético, Viçosa: UFV, v. 2, 2003, p. 338-434. 

CRUZ, C. D; REGAZZI, A. J. Modelos biométricos aplicados ao melhoramento 
genético. Viçosa, UFV, 2001, 390p.  

DEBOUCK, D. G. Phaseolus germplasm exploration. In: GEPTS, P. Genetic 
resources of Phaseolus beans, Dordrecht: Kluwer, 1986, p. 3-29. 

DEBOUCK, D. C, LINAN, J. J. H; CAMPANA, S. A.; DE la CRUZ ROJAS J. H. 
Observation on the domestication of Phaseolus lunatus L. FAO/IBPGH. Plant 
Genetic Research Newsletter, v. 70, p. 26-32, 1987. 



23 
 

DEBOUCK, D. G. Systematics and morphology. In: SCHOONHOVEN, A.; 
VOYSEST, V. O. Common beans: research for crop improvement. Cali: CIAT, 1991, 
p. 55-118. 

DELGADO-SALINAS, A. Systematics of the genus Phaseolus (Leguminosae) in 
north and central America.1985 Tese – University of Texas, USA, 1985. 

FALEIRO, F. G. Preservação da variabilidade genética de plantas: um grande 
desafio. In: BOLETIM AGROPECUÁRIO. Artigos Agropecuários, 2003. Disponível 

em: < boletim agropecuário.com. br >. Acesso em: 29/09/2010. 

FERRÃO, M. A. G.; VIEIRA, C.; CRUZ, C. D.; CARDOSO, A. A. Divergência 
genética em feijoeiro em condições inverno tropical. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, Brasília, DF, v. 37, n. 8, p.1089-1098, 2002. 

FERREIRA, M. E. GRATTAPAGLIA, D. Introdução ao uso de marcadores 
moleculares em análise genética. 2. ed. Brasília, DF, EMBRAPA-CENARGEN, 

1998, 220p. 

FOFONA, B.; BAUDOIN, J. P.; VEKEMANS, X.; DEBOUCK, D. G.; JARDIN, P. 
Molecular evidence for Andean origin and a secundary gene pool for the Lima bean 
(Phaseolus lunatus) using chloroplast DNA. Theorical Applied Genetic, Nova York, 

v. 98, n. 2, p. 202-212, 1999.  

FOFANA, B.; JARDIN, P.; BAUDOIN, J. P. Genetic diversity in the Lima bean 
(Phaseolus lunatus L.) as revealed by chloroplast DNA (cp DNA) variations. Genetic 
Resources and Crop Evolution, Holanda, v.48, n. 5, p.437-445, 2001. 

FONSECA, A.; FERREIRA, J.; SANTOS, T. R. B.; MOSIOLEK, M.; BELLUCCI, E.; 
KAMI, J.; GEPTS, P., GEFFROY, V., SCHWEIZER, D.; SANTOS, K., G., B., dos. 
Cytogenetic map of common bean (Phaseolus vulgaris). Chromosome Research, 
Holanda, v. 18, n. 4, p. 487-502, 2010. 

GOLDBLATT, P. Index to plant chromosome numbers, Botanical Garden, Missouri, 
v. 5, p. 1975-1978, 1981. 

GUERRA, M. S. Introdução à citogenética geral. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1988, 42p, 

GUERRA, M. Cytogenetics of Rutacea v. High chromosomal variability in Citrus 
species revealed by CMA/DAPI staining. Heredity, Reino Unido, v. 71, n. 3, p. 243-

241, 1993. 

GUERRA, M. Patterns of heterochromatin distribution in plant chromosomes. 

Genetics and Molecular Biology, Brasil, v. 23, n. 4, p. 1029-1041, 2000. 

GUTIÉRREZ, S. A.; GEPTS, P.; DEBOUCK, D. G. Evidence for two gene pools of 
the Lima bean, Phaseolus lunatus L., in the Americas. Genetic Research Crop 
Evalution, Holanda, v. 42, n.4, p. 15- 28, 1995. 

HEIDEN, G.; BARBIERI, R. L.; COUTO, M. E. O.; MEDEIROS, A. R. M. de ; 
SINIGAGLIA, C. Pimentas e pimentões do sul do Brasil: variedades crioulas 
mantidas pela embrapa clima temperado. Revista Brasileira de Agroecologia, Rio 
Grande do Sul, v. 2, n. 1, p.  ,2007. 

HESLOP-HARRISON, J. S.; SCHWARZACHER, T. Molecular cytogenetics: Biology 
and applications in plant breeding. In: SUMNER, A. T.; CHANDLEY, A. C. 
Chromosomes Today, Londres: Chapman and Hall, v. 11, 1993, p. 191–198. 



24 
 

IBGE. Banco de dados agregados: pesquisa: produção agrícola municipal. Rio de 

Janeiro, 2009. Disponível em:< 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?z=t&o=10&i=P > Acesso em: 22 
jul. 2010. 

IPGRI. Descritores para Phaseolus lunatus (feijão-espadinho). International Plant 
Genetic Resources Institute. Roma, 2001. 51p. 

KARASAWA, M.; RODRIGUES, R.; SUDRÉ, C. P.; SILVA, M. P.; RIVA, E. M.; 
AMARAL JÚNIOR, A. T. Aplicação de métodos de agrupamento na quantificação da 
divergência genética entre acessos de tomateiro. Horticultura Brasileira. Brasília, 

DF, v. 23, n. 4, p.1000-1005, 2005. 

LACKEY, J. A. Phaseoleae. In: POLHILL, R. M.; RAVEN, P. H. Advances in legume 
systematic. Royal Botanic Gardens. Edimburgo, 1981, p. 301–327. 

LACKEY, J. A. The chromosome atlas of the Phaseoleae (Leguminosae, 
Papilionoideae). Iselya. Madison, v. 1; n. 1, p. 87-114, 1979. 

LEITCH, A. R.; SCHWARZACHER, T.; JACKSON, D.; LEITCH, I. J. In situ 
hybridization: a practical guide. BIOS Scientific. Londres, 1994. 

LIOI, L. Morphotype relationships in Lima bean (Phaseolus lunatus L.) deduced from 
variation of the evolutionary marker phaseolin. Genetic Resources and Crops 
Evaluation. Holanda, v. 41,n. 3 p. 81–85, 1994. 

LIOI, L.; GALASSO, I. Oligonucleotide DNA fingerprinting revealing polymorphism in 
Phaseolus lunatus L. Genetic Resources and Crop Evolution, Holanda, v. 49, n. 1, 

p. 53-58, 2002. 

LIOI, L.; LOTTI, C.; GALASSO I. Isozyme diversity, RFLP of the rDNA and 
phylogenetic affinities among cultivated Lima beans, Phaseolus lunatus L. 
(Fabaceae). Plant Systematics and Evolution, Alemanha, v. 21, n. 3, p. 153–164, 

1998. 

LIOI, L.; SPARVOLI, F.; BOLLINI, R. Variation and genomic polymorphism of lectin-
related proteins in Lima bean (Phaseolus lunatus L.) seeds. Genetic Research Crop 
Evolution, Holanda, v. 46, p.175-182, 1999. 

LÓPEZ, M.; FERNANDEZ, F. Frijol: invetigación y producción. Cali:CIAT, 1985, 
417p. 

LYMAN, J. M. Adaptation studies on lima bean accessions in Colombia. Journal of 
the American Society for Horticultural Science, Alexandria, v. 108, n. 3, p. 369-

373, 1983. 

MACKIE, W. W. Origin dispersal and variability of the Lima bean (Phaseolus 
lunatus). Hilgardia, Califórnia, v. 15, n. 1, p. 1-29, 1943.  

MANLY, B. F. J. Multivariate statistical methods: a primer. Londres, Chapman and 

Hall, 1986, 159p. 

MAQUET, A.; BAUDOIN, J. P. Aperçu de la distribution neotropicale de Phaseolus 
lunatus. J. Botanique. Bélgica, v. 130, n. 2, p. 93-116, 1997. 

MAQUET, A.; GUTIERRÉZ, A.; DEBOUCK, D. G. Further biochemical evidence for 
the existence of two gene pools in Lima bean. Annual Report of the Bean 
Improvement cooperative, Michigan, v. 33, n. 3, p. 128-129, 1990. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?z=t&o=10&i=P


25 
 

MARDIA, K. V.; KENT, J. T.; BIBBY, J.M. Multivariate analysis. Londres, Academic 

Press, 1979, 518p. 

MARTINEZ, A. P. Procedimento para facilitar el estudo de cromosomas en materials 
vegetales dificiles. Cuadernos G. Biological, v. 5, n. 3, p. 53-60, 1976. 

MERCADO-RUARO, P.; DELGADO-SALINAS, A. Karyotypic studies on species of 
Phaseolus (Fabaceae: Phaseolinae). American Journal of Botany, Estados 
Unidos, v. 85, n. 1, p. 1-9, 1998. 

MERCADO-RUARO P. DELGADO-SALINAS A. Cytogenetics studies in Phaseolus 
vulgaris L. (Fabaceae), Genetics and Molecular Biology, Brasil, v. 23, n. 4, p.985-

987, 2000. 

MERCADO-RUARO, P.; DELGADO-SALINAS, A. Karyotypic analysis in six species 
of Phaseolus L. (Fabaceae). Caryologia,  Itália, v. 62, n. 3, p. 167-170, 2009. 

MOK, D. W. S.; MOK, M. C. A modified Giemsa techinique for identifying bean 
chromosomes. Heredity, Reino Unido, v. 67, n. 3, p. 187-188, 1976. 

MONTEIRO, E. R.; BASTOS, E. M.; LOPES, A. C. A.; GOMES, R. L. F.; NUNES, J. 
A. R. Diversidade genética entre acessos de espécies cultivadas de pimentas. 

Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 2, p. 288-283, 2010. 

MOSCONE, E. A.; KLEIN, F.; LAMBROU, M.; FUCHS, I.; SCHWEIZER, D. 
Quantitative kariotyping and dual-color FISH mapping of 5S and 18S-25S rDNA 
probes in the cultivated Phaseolus species(Leguminosae). Genome, Ottawa, v. 42, 
n. 6, p. 1224-1233, 1999. 

MOURA, W. M.; CASALI, V. W. D.; COSME, D.C.; LIMA, P. C. Divergência genética 
em linhagens de pimentão em relação a eficiência nutricional de fósforo. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira. Brasília, DF, v. 34, n. 2, p. 217-224, 1999  

NASS, L. L. Utilização de recursos genéticos vegetais no melhoramento. In: NASS, 
L. L.; VALOIS, A. C. C.; MELO, I. S. de ; VALADARES-INGLIS, M. C. Recursos 
genéticos e melhoramento- plantas. Rondonopólis: Fundação MT, 2001, p. 29-55.  

NASS, L. L.; PATERNIANI, E. Pré-breeding a link between genetic resources and 
maize breeding. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 57, n. 3, p. 581-587, 2000. 

NIENHUIS, J.; TIVANG, J.; SKROCK, P.; SANTOS, J. B. Genetic relationships 
among cultivars and landraces of lima bean (Phaseolus lunatus L.) as measured by 
RAPD markers. Journal of the America Society for Horticultural Science, 
Alexandria, v. 120, n. 2, p.300-306, 1995. 

OLIVEIRA, M. S. P.; AMORIM, E. P.; SANTOS, J. B.; FERREIRA, D. F. Diversidade 
genética entre subamostras de açaizeiro baseado em marcadores RAPD. Ciência 
Agropecuária, Lavras, v. 31, n. 6, p. 501-506, 2007. 

OLIVEIRA, A. P. de; ALVES, E. U.; ALVES, A. U.; DORNELAS, C. S. M.; SILVA, J. 
A. da; PORTO, M. L.; ALVES, A. V. Produção de feijão-fava em função do uso de 
doses de fósforo em um Neossolo Regolítico. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, 

v. 22, n. 3, p. 543-546, 2004. 

PEDROSA-HARAND, A.; KAMI, J.; GEPTS, P.; GEFFROY, V.; SCHWEIZER, D. 
Cytogenetic mapping of common bean chromosomes reveals a less 
compartmentalized small-genome plant species. Chromosome Research, Holanda, 

v. 17, n. 3, p. 405-417, 2009. 



26 
 

PEDROSA-HARAND, A., VALLEJOS, C. E., BACHMAIR, A., SCHWEIZER, D. 
Integration of common bean (Phaseolus vulgaris) linkage and chromosomal maps.  
Theorical Applied Genetic, Nova York, v. 106, n. 2, p. 205-212, 2003. 

PEDROSA-HARAND, A.; ALMEIDA, C. C. S. de; MOSIOLEK , M.; BLAIR, M. W.; 
SCHWEIZER, D.; GUERRA, M. Extensive ribosomal DNA amplification during 
commom bean (Phaseolus vulgaris) evolution. Theoretical and Applied Genetics, 
Nova York, v. 112, n. 5, p. 924-933, 2006.  

RAMALHO, M. A. P.; SANTOS, J. B. dos; PINTO, C. A. B. P. Genética na 
agropecuária. 4. Ed., Lavras, UFLA, 2008, 464p. 

RAMOS, S. R. R.; RODRIGUES, R.; PEREIRA, T. N. S. Divergência genética em 
germoplasma de abóbora procedente de diferentes áreas do Nordeste. Horticultura 
Brasileira, Brasília, DF, v. 18, n. 3, p. 673-674, 2000. 

REMSKI, M. F. Cytological investigation in Mammillaria and some associated genera. 
Botanical Gazette, Chicago, v. 116, p.163-171, 1954. 

RIZZO, A. A. do N.; BRAZ. L. T. Divergência entre cinco genótipos de melão 
rendilhado. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 20, n. 2, 2002. 

SANTOS, D. CORLETT, F. M. F.; MENDES, J. E. M. F.; JÚNIOR, J. S. A. W. 
Produtividade e morfologia de vagens e sementes de variedades de fava no Estado 
da Paraíba. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 37, n. 10, p. 1407-1412, 

2002. 

SANTOS, J. O; ARAÚJO, A. S. F.; GOMES, R. L. F.; LOPES, A. C. A.; 
FIGUEIREDO, M. V. B. Rhizobia Phaseolus lunatus Symbiosis: Importance and 
diversity and tropical soils- a review. Dynamic Soil, Dynamic Plant, v. 2, p. 56-60, 

2008. 

SANTOS, J. O.; GOMES, R. L. F.; LOPES, A. C. de A. ; SILVA, S. C. C. C. ; 
BASTOS, E. M.; COSTA, E. M. R.; SILVA, K. J. D. Genetic divergence for physical 
and chemical characters of seeds in lima bean (Phaseolus lunatus) Annual Report 
of the Bean Improvement Cooperative. Michigan, v. 53, p. 178-179, 2010a. 

SANTOS, J. O; GOMES, R. L. F.; LOPES, A. C. de A; COSTA e SILVA, S. A. C.; 
COSTA; E. M. R. Caracterização morfológica e bioquímica das sementes.in: LOPES, 
A.C. de A; GOMES, R. L. F; ARAÚJO, A. S. F. A cultura do feijão-fava no Meio-
Norte do Brasil. Teresina: EDUFPI, 2010b, 272p. 

SCHIFINO-WITTMANN, M. T. Hybrids between Leucaena leucocephala and L. 
diversifolia in Rio Grande do Sul, Southern Brazil; a summary. Leucnet News, Reino 
Unido, n. 7, p. 3-15, 2000. 

SINGH, S. P. Broadening the genetic base of common bean cultivars: a review. Crop 

Science, Madison, v. 41, n. 6, p. 1659-1675, 2001. 

SINGH, S. P.; NODARI, R.; GEPTS, P. Genetic diversity in cultivated common bean-
II: marker based analysis of morphological and agronomic traits. Crop Science, 

Madison, V. 31, n., p. 23-29, 1991. 

STACE, C. A. Cytology and citogenetics as a fundamental taxonomic resource for 

the 20st and 21st centuries. Taxon, v. 49, n. 2, p. 451-476, 2000. 



27 
 

STEBBINS, G. L. Chromosomal evolution in higher plants. Londres, Edward 

Arnold, 1971, 216p. 

SUDRÉ, C. P. CRUZ, C. D.; RODRIGUES, R.; RIVA E. M.; AMARAL JUNIOR, A. T. 
SILVA, D. J. H.; PEREIRA, T. N. S. Variáveis multicategóricas na determinação da 
divergência genética entre acessos de pimenta e pimentão. Horticultura Brasileira, 

Brasília, DF, v. 24, n. 1, p. 88-93, 2006. 

TECHIO, V. H.; DAVIDE, L. C., SOUZA, T. M.; PEREIRA, A. V. Número 
cromossômico em acessos de Pennisetum spp. (Poaceae, Poales). Acta Science 
Biology Science, Maringá, v. 30, n. 3, p. 291-294, 2008. 

VANDERBORGHT, T. A centralized database for the common bean and its use in 
diversity analysis. In: GEPTS, P. L. Genetic resources of Phaseolus beans: their 

maintance, domestication, evolution, and utilization. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers,1988, p. 51-65. 

VIEIRA, R. F. A cultura do feijão-fava. Informe Agropecuário. Belo Horizonte, v. 16, 
n. 174, p. 30-37, 1992.  
VILLALOBOS, V. M.; FERREIRA, P.; MORA, A. The use of biotechnology in 
conservation of tropical germplasm. Biotechnology Advances, v. 9, n. 3, p. 197-

215, 1991.  

ZENG, J.; NAKATA, J.; UCHIYAMA, H.; MORIKAWA, H.; TANAKA, R. Giemsa C 
banding patterns in several species of Phaseolus (L.) and Vigna Savi, Fabacaeae. 
Cytologia, Japão, v. 56, n. 2, p. 459-466, 1991. 

ZHENG, J. Y.; NAKATA, M.; IRIFUNE, K.; TANAKA, R.; MORIKAWA, H. Fluorescent 
banding pattern analysis of eight taxa of Phaseolus and Vigna in relation to their 
phylogenetic relationships.Theorical Applied Genetic, Nova York, v. 87, n. 2, p. 38-
43, 1993. 



28 
 

3 DIVERGÊNCIA GENÉTICA EM SUBAMOSTRAS DE FEIJÃO-FAVA (Phaseolus 

lunatus L.) 

 

Resumo 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é uma alternativa de alimento e renda 
para a população rural do Nordeste do Brasil, que consome seus grãos maduros ou 
verdes. Todo germoplasma utilizado pelos agricultores é originário de seus próprios 
cultivos e de trocas entre comunidades rurais, sem terem sido submetidos a 
qualquer avaliação. O conhecimento e a organização desse germoplasma são 
fundamentais para que haja maior uso dos genótipos disponíveis. Assim, objetivou-
se estimar a divergência genética entre subamostras de feijão-fava do Banco Ativo 
de Germoplasma da Universidade Federal do Piauí, com base em descritores 
morfoagronômicos. A avaliação foi realizada em 24 subamostras, utilizando-se seis 
descritores quantitativos para planta (número de dias para o florescimento, número 
de dias até a maturação, número de vagens por planta; comprimento de vagem, 
largura de vagem e número de sementes por vagem) e sete descritores qualitativos 
para semente (cor de fundo do grão, cor padrão do grão, segunda cor padrão do 
grão, padrão do tegumento da semente, forma da semente, separação da testa e 
textura da testa). Foram realizadas análises multivariadas com variáveis canônicas e 
agrupamentos pelo método de Tocher e UPGMA no estudo da divergência genética. 
A análise das variáveis canônicas revelou que as três primeiras foram suficientes 
para explicar 86,86% da variação observada. Para os caracteres quantitativos foram 
formados quatro grupos pelos métodos de Tocher e UPGMA, enquanto que para os 
qualitativos formaram-se três grupos pelo método de Tocher e seis pelo UPGMA. 
Constatou-se que os caracteres com a maior contribuição para divergência genética 
pelo método proposto por Singh foram: largura de vagem (35,23%), número de 
vagens por planta (22,52%), comprimento de vagem (20,82%) e número de 
sementes por vagem (11,10%). 
 
 
 
Palavras-chave: Banco de germoplasma; Caracterização morfoagronômica; Análise 
multivariada 
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GENETIC DIVERGENCE IN SAMPLES OF LIMA BEAN (Phaseolus lunatus) 

 

 

Abstract 

The lima bean (Phaseolus lunatus) is an alternative source of income and food 
for the population of Northeast Brazil, which consumes their grains ripe or green. This 
study aimed to characterize the genetic divergence among samples of lima bean 
germplasm bank of UFPI through morphological descriptors. Evaluation was 
conducted in 24 samples based on six quantitative descriptors and qualitative 
descriptors seven. Analysis were performed comparing the means, the canonical 
variables, Tocher grouping  method and UPGMA grouping  method  for quantitative 
data, and clustering by UPGMA grouping  method and the Tocher grouping  method 
for qualitative data. The samples were clustered separately using quantitative and 
qualitative data. The values of the characters by canonical variables analysis 
revealed that the first three were enough to explain 86.86% of observed variation. 
The characters involved in the study, the average width of the pod (VLM) was 
35.23% higher contribution to the separation samples. is an alternative source of 
income and food for the population of Northeast Brazil, which consumes their grains 
ripe or green. This study aimed to characterize the genetic divergence among 
samples of lima bean germplasm bank of UFPI through morphological descriptors. 
Evaluation was conducted in 24 samples based on six quantitative descriptors and 
qualitative descriptors seven. Analysis were performed comparing the means, the 
canonical variables, Tocher grouping  method and UPGMA grouping  method  for 
quantitative data, and clustering by UPGMA grouping  method and the Tocher 
grouping  method for qualitative data. The samples were clustered separately using 
quantitative and qualitative data. The values of the characters by canonical variables 
analysis revealed that the first three were enough to explain 86.86% of observed 
variation. The characters involved in the study, the average width of the pod (VLM) 
was 35.23% higher contribution to the separation samples. 
 
 
 
Key Words : Analysis multivariate ;Morphological characterization ; Gene bank. 
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3.1 Introdução 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é uma importante fonte de proteína para 

a população rural na América do Sul e África (LIOI et al., 1998). No Nordeste do 

Brasil, todo germoplasma utilizado pelos agricultores é originário de seus próprios 

cultivos e trocas entre comunidades rurais, sem terem sido submetidos a qualquer 

avaliação. São genótipos cultivados há muito tempo, podendo ser considerados 

como raças locais, que embora contenham características indesejáveis como 

susceptibilidade a pragas e doenças, crescimento indeterminado, ciclo longo, 

elevado teor de acido cianídrico, entre outras, possuem uma boa adaptação local e 

apresentam bastante variabilidade genética para maioria dos caracteres 

agronômicos (SANTOS et al., 2002). 

Análises de variação genética e relações entre landraces, cultivares e 

populações selvagens (baseadas em marcadores morfológicos, bioquímicos e 

moleculares) têm sugerido a existência de dois genes pools para P. lunatus: o gene 

pool Mesoamericano e o gene pool Andino (CAICEDO et al., 1999; FOFONA et al., 

1997, 2001; LIOI; GALASSO, 2002; LIOI et al., 1998). 

O conhecimento e a organização desse germoplasma são fundamentais para 

que haja maior uso dos genótipos disponíveis e, por conseguinte, contínuo 

desenvolvimento de cultivares mais produtivas, de maior qualidade e resistentes a 

doenças (LOPES, 1998). De acordo com Carvalho et al. (2003), a variabilidade 

genética mantida em bancos de germoplasma é a base para obtenção de novas 

cultivares, permitindo o atendimento da demanda. 

Os estudos de divergência genética nas coleções de germoplasma podem ser 

realizados a partir de caracteres morfológicos de natureza qualitativa ou quantitativa, 

que fornecem uma série de informações a respeito da variabilidade genética de cada 

subamostra (MOREIRA et al., 1994). 

A determinação da divergência genética com o uso da análise multivariada, 

em que diversos caracteres avaliados podem ser utilizados simultaneamente, 

apresenta-se bastante vantajosa (MOURA et al., 1999). Assim, torna-se mais 

conveniente caracterizar os genótipos com base em um complexo de variáveis, ou 

seja, utilizando os métodos multivariados. Dentre estes, destacam-se a análise de 

componentes principais e os métodos de agrupamento (CRUZ; REGAZZI, 2001). A 

escolha do método mais adequado deve ser realizada em função da precisão 



31 
 

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

(CRUZ; CARNEIRO, 2003). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a divergência genética entre 24 

subamostras de feijão-fava com base em descritores morfoagronômicos . 

 

3.2 Material e Métodos  

As 24 subamostras de feijão-fava provenientes do Banco Ativo de 

Germoplasma (BAG de Feijão-fava) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

(Tabela 3.1) foram caracterizadas no período de fevereiro a agosto de 2009, na área 

experimental do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da 

UFPI, no município de Teresina - PI, localizado a 72,7 m de altitude, 05°05’05’’ de 

latitude S e 42º05’ de longitude W. O clima da região é do tipo Aw’, segundo a 

classificação de Köppen, com médias anuais de 26,5 oC de temperatura, 70% de 

umidade relativa e precipitação média anual de 1.448 mm. O solo da área foi 

classificado como Neossolo Quartzarênico, textura areia franca  

O delineamento utilizado foi o látice 5 x 5, com quatro repetições, sendo a 

parcela constituída por quatro fileiras de cinco metros, no espaçamento de 1,0 x 1,0 

m.  

Na caracterização morfoagronômica das subamostras foram utilizados os 

seguintes descritores para planta: número de dias para o florescimento (NDF), 

número de dias até a maturação (NDM), número de vagens por planta (NVP); 

comprimento de vagem (COV), largura de vagem (LAV) e número de sementes por 

vagem (NSV). Os descritores para semente foram: cor de fundo do grão (CFG), cor 

padrão do grão (CPG), segunda cor padrão do grão (SCP), padrão do tegumento da 

semente (PTS), forma da semente (FS), separação da testa (ST) e textura da testa 

(TT).  

Os dados de cada descritor quantitativo foram submetidos à análise de 

variância para verificar a existência de variabilidade entre as subamostras, sendo 

que aqueles referentes ao descritor NVP foram transformados para √x+0.5, de modo 

a atender os pressupostos da referida análise. O critério de agrupamento de médias 

de Scott-Knott (P<0,05%) foi aplicado para os caracteres quantitativos, nos quais 

houveram diferenças significativas entre as subamostras. Na análise multivariada 

dos dados quantitativos, também foram considerados apenas aqueles caracteres 

com diferenças significativas na univariada. A identificação da importância dos 
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descritores foi feita com base no método de SINGH (1981), e a divergência entre as 

subamostras foi determinada pelos métodos de agrupamentos de otimização de 

Tocher (RAO, 1952) e hierárquico UPGMA (Método não-ponderado de agrupamento 

aos pares), com o emprego da distância de Mahalanobis, como medida de 

dissimilaridade. Quanto à análise por variáveis canônicas, a divergência genética foi 

evidenciada pela dispersão de escores em gráfico, com eixos representados pelas 

primeiras variáveis canônicas. 

A análise dos descritores qualitativos consistiu na obtenção da matriz de 

dissimilaridades, com variáveis multicategóricas. Para obtenção dessa matriz, foi 

utilizada a moda de cada variável por subamostra, sem repetição. Posteriormente, 

realizaram-se as análises de agrupamento pelos métodos de Tocher e hierárquico 

UPGMA. 

As análises estatístico-genéticas foram realizadas com o auxílio dos 

programas computacionais SAS (1989) e GENES (CRUZ, 2006). 

 

3.3 Resultados e Discussão  

As subamostras de feijão-fava diferiram entre si com relação aos caracteres 

avaliados, exceto para NDF, NDM e NSV, evidenciando a presença de 

dissimilaridade entre as subamostras (Tabela 3.2). Santos et al. (2002) e Guimarães 

et al. (2007) também observaram diferenças significativas entre subamostras de 

feijão-fava para caracteres relacionados à produtividade de vagens. 

O caráter NVP apresentou média de 8,70, com as subamostras variando de 

16 (UFPI-220) a 4 (UFPI-582) vagens. Segundo Guimarães et al. (2007), esta 

variabilidade apresentada é uma característica importante na identificação de 

subamostras de P. lunatus potencialmente produtivas. Quanto ao COV, com média 

geral de 69,50 mm, as subamostras UFPI-276 (99,85 mm), UFPI-468 (86,20 mm) e 

UFPI-032 (82,98 mm) apresentaram as maiores médias. Para LAV, cuja média geral 

foi de 15,05 mm, doze subamostras destacaram-se com vagens mais largas, com 

variação de 15,29 mm (UFPI-515) a 17,62 mm (UFPI-468); as subamostras com 

vagens mais estreitas foram UFPI-220 (13,28 mm), UFPI-230 (12,40 mm) e UFPI-

251 (12,20 mm). Santos et al. (2002), avaliando a produtividade de oito variedades 

de feijão-fava, observaram que as variedades Orelha-de-vó (89,9 mm e 18,6 mm) e 

Raio-de-sol (83,9 mm e 19,8 mm) apresentaram as maiores médias para 

comprimento e largura das vagens, respectivamente. 
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Tabela 3.1- Subamostras do Banco de Germoplasma de Feijão- fava da 
Universidade Federal do Piauí. 

Subamostras Nome vulgar Cor Procedência 

UFPI-222 - Marrom Ipameri-GO 
UFPI-278 Conquinho Amarela Cajazeiras-PB 
UFPI-468 - Creme Barra do Corda-MA 
UFPI-274 Branca Branca Cajazeiras-PB 
UFPI-123 Fava-branca branca  Dermeval -Lobão-PI 
UFPI-515 - branca com hilo marrom CAS1-Teresina-PI 
UFPI-228 - creme com hilo marrom São Pedro-PI 
UFPI-032 - Marrom Várzea Grande-PI 
UFPI-251 - cinza claro Cáceres-MG 
UFPI-579 - bege claro Campina Grande-PB 
UFPI-230 - Marrom Porto Firme-MG 
UFPI-243 - laranjado com manchas pretas Rio Casca-MG 
UFPI-276 Pintada roxa roxa pintada Cajazeiras-PB 
UFPI-470 - Creme CAS1-Teresina-PI 
UFPI-483 - Preta Várzea Grande-PI 
UFPI-494 - marrom claro Açailândia-MA 
UFPI-465 - Creme Mirador-MA 
UFPI-220 - Marrom Ipameri-GO 
UFPI-463 Fava preta Preta Arraial-PI 
UFPI-177 - cor de tijolo Fortaleza-CE 
UFPI-582 Boca -de -moça creme com hilo diferenciado Novo Oriente-PI 
UFPI-121 - Amarela Bom Jesus–PI 
UFPI-500 - creme com hilo bege Guaramirangá-CE 
UFPI-275 Rajada preta preta rajada Cajazeiras-PB 

1
 Colégio Agrícola do Soínho 

 

Quanto ao coeficiente de variação (CV), observou-se que os menores 

valores foram registrados para NDF (5,71%), LAV (7,79%), NDM (11,50%) e NSV 

(11,37%) e os maiores para COV (16,04%) e NVP (33,14%). Oliveira et al. (2011) 

avaliaram sete características morfológicas e o desempenho agronômico de oito 

subamostras de feijão-fava, nas condições edafoclimáticas de Mossoró, RN, obtendo 

um coeficiente de variação maior para comprimento vagem (23,18%) e menor para 

rendimento (0,69%). Santos (2010b), avaliando características físicas e químicas de 

sementes de feijão-fava, observou CVs de 2,17% para o extrato não-nitrogenado e 

de 21,49% para hemicelulose. O coeficiente de variação, obtido da análise de 

variância de um ensaio experimental, indica o seu grau de precisão. Pimentel-

Gomes (2009) classificou-os como baixos, quando inferiores a 10%; médios, quando 

de 10% a 20%; altos, quando de 20% a 30%, e muito altos, quando superiores a 

30%, com base em ensaios realizados no campo. Entretanto, essa classificação não 

leva em consideração as particularidades da cultura estudada, e, principalmente, 
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não faz distinção quanto à natureza do caráter avaliado (COSTA et al., 2002). 

Scarpim et al. (1995), em avaliação realizada com milho, afirmaram que essa 

classificação pode variar dependendo das condições edafoclimáticas ou ciclo 

reprodutivo da cultura. Garcia (1989) propôs uma nova classificação dos CVs para 

espécies florestais, pressupondo a distribuição normal e considerando a média e o 

desvio-padrão dos coeficientes de variação, relativos às espécies de Eucaliptus e 

Pinus. Costa et al. (2002), estudando arroz de terras baixas, sugeriram que quando 

os CVs não apresentam distribuição normal, sejam utilizadas as estatísticas mediana 

e pseudo-sigma, em substituição à média e ao desvio-padrão, respectivamente. 

As medidas de dissimilaridade genética, estimadas pela distância 

generalizada de Mahalanobis (D2), entre as 24 subamostras resultaram na formação 

de dois pares de componentes para estudo, mostrando as subamostras UFPI-468 e 

UFPI-220 (D2= 35,89) como as mais divergentes e, como as menos divergentes, 

UFPI-251 e UFPI-230 (D2= 0,60) (Tabela 3.3). A quantificação da dissimilaridade é 

importante, quando o objetivo for a obtenção de segregantes transgressivos e 

populações com ampla variabilidade genética (BENIN et al., 2002), auxiliando o 

melhorista na seleção de combinações mais promissoras e favoráveis aos 

cruzamentos (FALCONER,1987). 
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Tabela 2 - Médias1 dos caracteres número de dias para o florescimento (NDF), 
número de dias até a maturação (NDM), número de vagens por planta 
(NVP), comprimento da vagem (COV), largura da vagem (LAV) e 
número de sementes por vagem (NSV), avaliados em vinte e quatro 
subamostras de feijão-fava. Teresina - PI, 2010. 

Subamostras NDF NDM NVP COV LAV NSV 

UFPI-222 94,02 149,77 12,25 a 60,80 c 14,27 b 2,95 
UFPI-278 90,97 151,30 10,53 b 67,83 c 15,35 a 2,80 
UFPI-468 92,77 136,18 5,40 c 86,20 a 17,62 a 2,17 
UFPI-274 93,92 154,10 4,31 c 70,83 b 14,93 b 2,55 
UFPI-123 91,87 144,15 6,00 c 66,57 c 14,65 b 2,77 
UFPI-515 90,92 162,25 6,25 c 72,18 b 15,29 a 2,37 
UFPI-228 92,85 157,07 7,30 c 56,34 c 14,05 b 2,95 
UFPI-032 89,50 150,82 6,72 c 82,98 a 16,50 a 2,55 
UFPI-251 91,12 155,85 11,31 b 59,49 c 12,20 c 2,62 
UFPI-579 91,85 149,25 9,05 b 58,88 c 13,87 b 2,50 
UFPI-230 89,40 156,67 12,34 a 56,61 c 12,40 c 2,50 
UFPI-243 94,47 157,62 14,26 a 61,56 c 13,72 b 2,82 
UFPI-276 95,60 130,87 9,34 b 99,85 a 15,67 a 2,55 
UFPI-470 92,40 143,07 6,03 c 74,35 b 16,32 a 2,60 
UFPI-483 91,80 159,14 6,03 c 71,74 b 14,18 b 2,60 
UFPI-494 93,55 143,22 4,39 c 65,51 c 16,40 a 2,95 
UFPI-465 91,02 150,97 8,88 b 62,21 c 14,27 b 2,58 
UFPI-220 91,80 152,87 16,05 a 49,48 c 13,28 c 2,80 
UFPI-463 98,05 145,10 8,05 c 78,15 b 15,60 a 2,52 
UFPI-177 98,90 155,47 9,54 b 70,92 b 16,41 a 2,72 
UFPI-582 91,22 146,10 4,26 c 78,69 b 16,61 a 2,62 
UFPI-121 92,02 143,07 12,30 a 65,40 c 14,25 b 2,30 
UFPI-500 93,27 150,55 9,43 b 73,58 b 16,00 a 2,52 
UFPI-275 92,50 154,64 8,70 b 77,90 b 17,30 a 2,70 

Média geral 92,74 150,0 8,7 69,5 15,05 2,60 
CV (%) 5,71 11,05 33,14 16,04 7,79 11,37 

1
Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem pelo teste de Scott-Knott (P < 0,05). 
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Tabela 3.3 - Medidas de dissimilaridade entre 24 subamostras do feijão-fava com base na distância generalizada de Mahalanobis. 
Teresina-PI, 2010. 

 
UFPI-222 UFPI-278 UFPI-468 UFPI-274 UFPI-123 UFPI-515 UFPI-228 UFPI-032 UFPI-251 UFPI-579 UFPI-230 UFPI-243 

UFPI-222 0 2,48 13,82 8,50 8,13 6,55 3,49 11,15 5,83 2,80 4,75 1,61 

UFPI-278 
 

0 8,37 6,24 5,59 3,80 3,95 5,05 7,50 2,23 6,87 3,40 

UFPI-468 
  

0 6,50 10,68 5,78 12,27 3,35 25,98 14,00 26,40 19,90 

UFPI-274 
   

0 3,70 2,10 3,05 6,04 11,32 4,74 12,19 12,99 

UFPI-123 
    

0 0,84 3,05 11,20 8,57 4,40 10,29 12,20 

UFPI-515 
     

0 3,01 6,74 10,03 4,30 11,35 10,94 

UFPI-228 
      

0 10,05 5,85 1,12 6,19 6,90 

UFPI-032 
       

0 18,28 8,73 18,64 13,24 

UFPI-251 
        

0 3,08 0,59 4,09 

UFPI-579 
         

0 3,14 3,58 

UFPI-230 
          

0 2,67 

UFPI-243 
           

0 

UFPI-276 
            UFPI-470 
            UFPI-483 
            UFPI-494 
            UFPI-465 
            UFPI-220 
            UFPI-463 
            UFPI-177 
            UFPI-582 
            UFPI-121 
            UFPI-500 
            UFPI-275 
            

           
Continua... 
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Tabela 3.3 - Medidas de dissimilaridade entre 24 sub-amostras do feijão-fava com base na distância generalizada de 
Mahalanobis.Teresina-PI, 2010. (Conclusão). 

 

 
UFPI-276 UFPI-470 UFPI-483 UFPI-494 UFPI-465 UFPI-220 UFPI-463 UFPI-177 UFPI-582 UFPI-121 UFPI-500 UFPI-275 

UFPI-222 17,48 8,72 8,97 13,28 7,51 7,50 4,67 4,34 11,82 2,53 3,82 9,99 

UFPI-278 12,23 3,98 5,77 8,05 3,79 8,50 2,75 1,97 6,69 1,82 0,65 5,60 

UFPI-468 12,72 3,16 11,59 7,09 16,13 32,90 3,53 4,23 1,7 15,25 4,49 3,67 

UFPI-274 15,67 3,21 4,31 6,96 7,70 22,84 3,10 7,00 2,92 9,26 4,9 10,17 

UFPI-123 11,81 8,41 3,38 11,75 9,77 20,41 6,21 8,62 8,38 10,30 5,97 15,30 

UFPI-515 9,47 4,76 3,18 8,57 8,90 20,55 2,79 5,00 4,48 8,57 3,12 9,76 

UFPI-228 19,05 6,28 4,10 8,01 5,68 13,19 4,83 6,08 7,77 5,74 5,00 11,90 

UFPI-032 12,10 1,04 7,12 3,92 7,08 22,19 2,47 3,49 1,64 8,17 2,94 2,11 

UFPI-251 18,72 16,20 7,10 21,55 6,40 7,37 11,49 15,13 20,00 4,63 11,04 23,19 

UFPI-579 16,91 6,23 3,54 8,90 2,31 7,77 4,88 6,00 9,01 2,32 4,05 11,31 

UFPI-230 22,08 15,93 9,79 22,08 5,91 4,70 11,90 14,47 20,63 3,40 10,48 22,30 

UFPI-243 18,83 11,93 10,84 17,53 5,82 3,01 7,90 7,72 16,73 0,97 5,99 13,24 

UFPI-276 0 15,90 9,57 23,11 20,30 31,90 9,41 14,01 14,87 16,73 10,93 17,22 

UFPI-470 
 

0 6,81 2,62 5,83 20,10 2,05 2,68 0,77 7,23 2,14 2,60 

UFPI-483 
  

0 8,12 5,98 18,94 4,81 8,42 7,02 8,07 6,37 12,60 

UFPI-494 
   

0 8,40 24,75 6,35 5,10 2,94 12,47 6,70 4,53 

UFPI-465 
    

0 7,49 7,43 8,25 9,73 2,49 5,60 10,95 

UFPI-220 
     

0 18,20 15,65 27,52 4,12 13,23 22,01 

UFPI-463 
      

0 1,93 2,48 5,40 1,30 3,75 

UFPI-177 
       

0 4,08 5,72 0,99 1,61 

UFPI-582 
        

0 11,55 3,88 3,70 

UFPI-121 
         

0 3,58 9,49 

UFPI-500 
          

0 3,31 

UFPI-275 
           

0 
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A utilização do método de Tocher possibilitou reunir as 24 subamostras de 

feijão-fava em quatro grupos distintos, com base em seis descritores quantitativos 

(Tabela 3.4). A formação destes grupos é importante na escolha de genitores, pois 

as novas combinações híbridas a serem estabelecidas devem ser baseadas na 

magnitude de suas dissimilaridades e no potencial per se dos genitores. Os 

genótipos reunidos em grupos mais distantes dão um indicativo de serem 

dissimilares, podendo ser considerados como promissores em cruzamentos 

artificiais. Entretanto, além de dissimilares, é necessário que aos genótipos se 

associem média elevada e variabilidade para os caracteres que estejam sendo 

melhorados (ABREU et al., 2004) O grupo I reuniu as subamostras UFPI-251, UFPI-

230, UFPI-579, UFPI-243, UFPI-121, UFPI-222, UFPI-278, UFPI-228, UFPI-465, 

UFPI-500, UFPI-463, UFPI-177, UFPI-515, UFPI-483, UFPI-123, UFPI-274, UFPI-

470, UFPI-032 e UFPI-582, com as menores médias de COV; o grupo II foi formado 

pelas subamostras UFPI-468, UFPI-275 e UFPI-494, que apresentaram as maiores 

médias para LAV; o grupo III, com UFPI-276, destacou-se com as maiores médias 

para COV e LAV e o grupo IV alocou a subamostra UFPI-220, com menores médias 

para COV e LAV e maior média para NVP, característica importante na identificação 

de subamostras potencialmente produtivas. Santos et al. (2010b) concluíram que o 

método de otimização de Tocher foi eficiente para avaliar a divergência genética de 

27 subamostras de feijão-fava provenientes do BAG de Feijão-fava da UFPI, com a 

formação de dez grupos baseados em caracteres  físicos e químicos de sementes. 

 

Tabela 3.4 - Agrupamento de 24 subamostras de feijão-fava pelo método de Tocher, 
com base em seis descritores quantitativos, utilizando a matriz de 
dissimilaridade. Teresina - PI, 2010. 

Grupos Subamostras 

I UFPI-251   UFPI-230 UFPI-579 UFPI-243 UFPI-121 UFPI-222 UFPI-278 

 
UFPI-228 UFPI-465 UFPI-500 UFPI-463 UFPI-177 UFPI-515 UFPI-483 

 
UFPI-123 UFPI-274 UFPI-470 UFPI-032 UFPI-582 

  

        II UFPI-468 UFPI-275 UFPI-494 
    

        III UFPI-276 
      

        IV UFPI-220 
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O critério adotado pelo método de agrupamento hierárquico UPGMA 

estabelece que primariamente se forme um grupo de genótipos similares, e as 

distâncias dos demais sejam calculadas em relação ao grupo formado (CRUZ; 

REGAZZI, 2001). A delimitação dos grupos é feita de maneira subjetiva, 

observando-se pontos de alta mudança de nível no dendrograma (ARRIAL et al., 

2006). De acordo com esse método, com base nos caracteres quantitativos, 

formaram-se quatro grupos (Figura 3.1). O grupo I conteve as subamostras: UFPI-

251, UFPI-230, UFPI-243, UFPI-121, UFPI-222, UFPI-220 e UFPI-465, 

apresentando as maiores médias de NVP e as menores médias de LAV. O grupo II 

foi formado pelas subamostras: UFPI-228, UFPI-579, UFPI-123, UFPI-515, UFPI-

274 e UFPI-483, com as maiores médias para LAV e as menores para NVP e COV. 

O grupo III com 10 subamostras: UFPI-470, UFPI-582, UFPI-032, UFPI-468, UFPI-

177, UFPI-275, UFPI-278, UFPI-500, UFPI-463 e UFPI-494, que apresentaram as 

maiores médias de LAV. A subamostra UFPI-276, entre aquelas com maiores 

médias de COV e LAV e menores de NVP, foi alocada no grupo IV. De acordo com 

Singh et al. (1991), o número de vagem por planta é positivamente correlacionado 

com a produtividade de grãos. 
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Figura 3.1 - Dendrograma de dissimilaridades genéticas entre 24 subamostras de feijão-fava (Phaseolus lunatus) do Banco Ativo de Germoplasma da 
UFPI, obtido pelo método UPGMA, com base em descritores quantitativos. Teresina - PI, 2010. 
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A utilização do método de agrupamento de Tocher, fundamentado na matriz de 

dissimilaridade expressa pelas distâncias de Mahalanobis (D2), com base nos sete 

caracteres qualitativos de sementes, possibilitou a distribuição das subamostras em 

três grupos (Tabela 3.5). O grupo I foi formado por 87, 5% das subamostras com a 

segunda cor padrão ausente; o grupo II, composto pelas subamostras UFPI-251 e 

UFPI-582, apresentou cor padrão castanho-claro e tegumento com auréolo distinto com 

poucos sinais no corpo, e no grupo III foi alocado UFPI-243, com cor de fundo cinzento 

e cor padrão vermelho. As características cor e tamanho das sementes de feijão-fava 

têm sido um dos critérios utilizados para explicar a origem da diversidade desta espécie 

(VARGAS et al., 2003). 

 

Tabela 3.5. Agrupamento de 24 subamostras de feijão-fava pelo método de Tocher, 
com base em sete descritores qualitativos categóricos da semente, 
utilizando-se a matriz de dissimilaridade. Teresina - PI, 2010. 

Grupos Subamostras 

I UFPI-468 UFPI-274 UFPI-123 UFPI-470 UFPI-222 UFPI-228 UFPI-230 
 UFPI-032 UFPI-483 UFPI-121 UFPI-494 UFPI-579 UFPI-220 UFPI-465 
 UFPI-177 UFPI-463 UFPI-278 UFPI-515 UFPI-500 UFPI-276 UFPI-275 
  

II UFPI-251UFPI-582 
  

III UFPI-243 

 

Na avaliação dos sete caracteres qualitativos de sementes, utilizando-se o 

método de agrupamento hierárquico UPGMA, formaram-se seis grupos (Figura 3.2). O 

grupo I foi composto pelas subamostras: UFPI-465, UFPI-278, UFPI-177, UFPI-463, 

UFPI-220, UFPI-579, UFPI-121, UFPI-494, UFPI-032, UFPI-483, UFPI-230, UFPI-228, 

UFPI-222, UFPI-274, UFPI-468, UFPI-470 e UFPI-123, com cor padrão, segunda cor 

padrão e padrão do tegumento ausentes; grupo II conteve a subamostra UFPI-276, que 

apresentou cor de fundo cinzento e cor padrão vermelho; grupo III, com as 

subamostras UFPI-515, UFPI-275 e UFPI-500, apresentando cor de fundo branco, 

segunda cor padrão ausente e mesma forma da semente; grupo IV, representado pela 

subamostra UFPI-243, com cor de fundo cor-de-tijolo, cor padrão vermelho e padrão do 

tegumento com manchas; grupo V, com a subamostra UFPI-251, com cor de fundo 

vermelho, cor padrão castanho-claro, segunda cor padrão vermelho-escuro e padrão 

do tegumento com poucas manchas e grupo VI, contendo a subamostra 582, com cor 

de fundo branco, cor padrão castanho-claro, segunda cor padrão preto e padrão do  
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tegumento com poucos sinais. Elias et al. (2007), que avaliaram a diversidade genética 

entre 45 cultivares de feijões tradicionais do grupo comercial preto, utilizando UPGMA 

baseado em 11 caracteres morfoagronômicos e nutricionais, com a formação de dois 

grupos, citam que esse método apresenta melhor ajuste para distâncias originais e 

estimadas. Segundo Santos et al. (2010a), considerando os padrões de cores, forma 

da semente e cor do tegumento, o feijão-fava apresenta bastante variação, 

constituindo-se numa excelente porção de incremento estético de grãos, entre as 

leguminosas usadas na alimentação. 

De modo geral, houve pouca tendência de subamostras da mesma procedência 

ficarem inseridas no mesmo grupo, o que evidencia maior variação dentro das 

procedências do que entre elas. Segundo Silva (1999), os agrupamentos em que as 

subamostras de diferentes regiões são incluídas dentro de um mesmo grupo 

mostraram que origem geográfica não reflete, necessariamente, a diversidade 

genética, logo, a divergência genética nas subamostras está relacionada aos genes 

que as mesmas possuem. Upadhyay e Murty (1970) concluíram que a deriva genética 

e a seleção em diferentes ambientes podem causar maior divergência do que a 

distância geográfica. 
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Figura 3.2 - Dendrograma de dissimilaridades genéticas de 24 subamostras de feijão-fava (Phaseolus lunatus) do Banco Ativo de Germoplasma da UFPI, 
obtido pelo método UPGMA com base em descritores qualitativos. Teresina - PI, 2010. 
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A utilização das variáveis canônicas no estudo de divergência genética teve 

como propósito a identificação de subamostras similares em dispersão bidimensional, 

possibilitando assim, simplificar a interpretação dos resultados. Os valores dos 

caracteres quantitativos na análise de variáveis canônicas revelaram que os três 

primeiros foram suficientes para explicar 86,86% da variação observada (Tabela 3.6). 

Segundo Cruz e Regazzi (2001), a viabilidade de sua utilização está restrita à 

concentração da variabilidade disponível entre as primeiras variáveis, a qual é 

referenciada como acima de 80%. 

 

Tabela 3.6 - Variâncias, variâncias percentuais e acumuladas das variáveis canônicas 
obtidas de seis caracteres avaliados em 24 subamostras de feijão-fava, 
Teresina - PI, 2010. 

Variáveis canônicas Variância Variância (%) Variância acumulada (%) 

VC1 2,24 51,77 51,77 

VC2 0,89 20,65 72,42 

VC3 0,61 14,22 86,64 

VC4 0,32 7,44 94,08 

VC5 0,14 3,41 97,49 

VC6 0,10 2,50 100,00 

 

A representação gráfica dos escores (Figura 3.3) com seis caracteres avaliados 

em 24 subamostras de feijão-fava mostrou a formação de sete grupos distintos. O 

primeiro grupo foi formado pela subamostra UFPI-220, com maior média para NPV; o 

grupo II, com as subamostras UFPI-230 e UFPI-251, que apresentaram médias iguais 

para COV e LAV; o grupo III foi composto por UFPI-278; o grupo IV, com UFPI-579 e 

UFPI-228, apresentado médias similares para NVP, COV e LAV; o grupo V, com UFPI-

243, UFPI-465, UFPI-121 e UFPI-222, com médias similares para COV e LAV; o grupo 

VI alocou UFPI-123, UFPI-483, UFPI-274 e UFPI-515, com valores médios similares 

para NVP e LAV e o grupo VII, com UFPI-500, UFPI-228, UFPI-220, UFPI-243, UFPI-

121, UFPI-468, UFPI-276, UFPI-177, UFPI-483, UFPI-463 e UFPI-500, apresentando 

médias similares para NPV e LAV. Benin et al. (2002), utilizando variáveis canônicas, 

na análise envolvendo 22 subamostras de feijão comum (Phaseolus vulgaris), 

observaram que as duas primeiras variáveis explicaram mais de 80% da variabilidade 

total. Além disso, verificaram que os grupos distantes pelo método de Tocher estavam 

representados graficamente muito próximos pela técnica de variáveis canônicas. 

Assim, a separação dos grupos no gráfico é dependente da escala utilizada, o que 

evidencia um dos aspectos subjetivos desse tipo de análise de dissimilaridade genética 
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(CRUZ; REGAZZI, 2001). Fonseca e Silva (1999) concluíram que as variáveis 

canônicas foram eficientes para descrição de feijão comum do Banco de Germoplasma 

da Embrapa Arroz e Feijão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Dispersão gráfica dos escores em relação aos eixos representativos das variáveis 
canônicas, relativos a seis caracteres estudados em 24 subamostras de feijão-fava 
(1.UFPI-222, 2.UFPI-278, 3.UFPI-468, 4.UFPI-274, 5.UFPI-123, 6.UFPI-515, 7.UFPI-228, 
8.UFPI-032, 9.UFPI-251, 10.UFPI-579, 11.UFPI-230, 12.UFPI-243, 13.UFPI-276, 14.UFPI-
470, 15.UFPI-483, 16.UFPI-494, 17.UFPI-465, 18.UFPI-220, 19.UFPI-463, 20.UFPI-177, 
21.UFPI-582, 22.UFPI-121, 23.UFPI-500 e 24.UFPI-275). Teresina, PI, 2010. 

 

Dentre as características analisadas nas subamostras, constatou-se que aquelas 

com a maior contribuição para divergência genética pelo método de Singh (1981) foram 

LAV, (33,45%), NVP (25,69%), COV (20,27%) e NSV (10,73%) (Tabela 3.7). De acordo 

com Benin et al. (2002), o caráter eficiente em explicar a dissimilaridade genética entre 

58 subamostras de feijão preto (Phaseolus vulgaris) foi peso de mil grãos, contribuindo 

com 65% para a dissimilaridade total, indicando que este deve ser priorizado na 

escolha de genitores em programas de melhoramento. 
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Tabela 3.7 - Contribuição relativa dos caracteres morfoagronômicos para divergência 
genética entre as 24 subamostras de feijão-fava, pelo método de Singh 
(1981). Teresina - PI, 2010. 

Caráter Valor % 

Número de dias para o florescimento 4,43 

Número de dias até a maturação 5,41 

Número de vagens por planta 25,69 

Comprimento da vagem 20,27 

Largura da vagem 33,45 

Número de sementes por vagem 10,73 

 

3.4 Conclusões 

As subamostras de feijão-fava, conservadas no Banco Ativo de Germoplasma da 

UFPI, apresentam variabilidade genética para caracteres quantitativos e qualitativos. 

Os métodos de agrupamentos Tocher e UPGMA são eficientes em diferenciar as 

subamostras de feijão-fava a partir de descritores quantitativos e qualitativos. 

Os caracteres quantitativos número de dias para o florescimento, número de 

dias até a maturação, número de vagens por planta; comprimento de vagem, largura de 

vagem e número de sementes por vagem são importantes para descrição do 

germoplasma de feijão-fava por meio das varáveis canônicas. 

O caráter que mais contribuiu para divergência genética foi largura da vagem. 
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4 ANÁLISE CITOGENÉTICA DAS SUBAMOSTRAS DE Phaseolus lunatus L. 

 

 

Resumo 

A análise cariotípica de 25 subamostras da espécie P. lunatus do Banco de 
Germoplasma da Universidade Federal do Piauí mostrou que os cromossomos destas 
subamostras são metacêntricos, simétricos, constrição secundária em apenas um par 
de cromossomos, com heterocromatina pericentromérica rica em GC detectada pela 
coloração com fluorocromos e não sendo visualizada nenhuma região rica em AT 
proeminente. Através da Hibridização in situ Fluorescente (FISH) com as sondas 
ribossomais rDNA 45S e rDNA 5S foi possível a caracterização da variabilidade quanto 
ao número, tamanho e posição destes loci nas 25 subamostras estudadas. A utilização 
de diferentes técnicas citogenéticas foi importante para detecção de alterações na 
estrutura e variabilidade do genoma, não detectados por outros tipos de marcadores 
moleculares, sendo estas informações úteis para a caracterização de subamostras e 
para sua utilização nos programas de melhoramento. 
 
 
 
Palavras-chave: Cariótipos; Bandamentos cromossômicos; rDNA; Genoma. 
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CYTOGENETIC ANALYSIS OF SUBSAMPLES OF Phaseolus lunatus 

 

 

Abstract 

Karyotipic analysis of 25 samples from P. lunatus germplasm bank, belonging to 
Universidade Federal do Piauí-Brazil was carried out revealing presence of metacentric 
chromosomes, symmetrical karyotypes, secondary constriction (NOR) in only one 
chromosome pair, GC-rich pericentromeric heterochromatin and non-AT-rich regions 
along the chromosomes. Fluorescent in situ hybridization (FISH) using as a probe the 
45S and 5S rDNA, revealed a variability in number, size and position of these loci in the 
karyotypes. The use of different cytogenetic techniques were important to detect 
structural variability among the samples, those could not be detected by other kind of 
molecular markers. The cytogenetic characterization of these samples provided useful 
information for plant breeding program. 
 
 
 
Keywords: Karyotype; Banding; rDNA, Genome 
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4. 1 Introdução 

O gênero Phaseolus (Leguminosae-Papilionoideae) possui aproximadamente 50 

espécies descritas, sendo muitas delas de interesse agronômico. Entre as espécies de 

maior importância agrícola deste genêro destaca-se P. lunatus, como a segunda mais 

cultivada na América Latina e África (MERCADO-RUARO; DELGADO-SALINAS, 

2009). Esta espécie se destaca também pelos diferentes hábitos de crescimento, 

tamanho e cor das sementes, precocidade e resistência a pragas e doenças. 

A caracterização morfoagronômica e citogenética do germoplasma é prioritária 

para o manejo, organização, classificação e utilização dos recursos genéticos, pois 

disponibiliza a informação biológica de cada subamostra (VALLS, 2007). Portanto, as 

análises citogenéticas são etapas importantes deste processo de caracterização, 

contribuindo na detecção de diferenças no número, tamanho e forma dos 

cromossomos, na localização de regiões/seqüências através de técnicas de 

bandamento cromossômico e hibridação molecular in situ fluorescente (FISH) (PINTO-

MAGLIO et al., 2001; BARBOSA et al., 2001; LOMBELLO; PINTO-MAGLIO, 2004a; 

LOMBELLO; PINTO-MAGLIO, 2004b; LOMBELLO; PINTO-MAGLIO, 2004c). Sendo 

assim, estas técnicas permitem a obtenção de marcadores cromossômicos que além 

de serem úteis para os estudos comparativos das espécies, baseados nas diferenças 

cariotípicas, podem ser utilizados em programas de cruzamentos, com vistas ao 

melhoramento genético, pois possibilitam a identificação e monitoramento, ao longo 

das gerações, da presença de cromossomos, segmentos cromossômicos ou 

seqüências de genes que eventualmente tenham sido introduzidos em espécies ou 

híbridos (ARTERO et al., 2006). 

Estudos de análise de cariótipo em Phaseolus revelaram cromossomos 

metacêntricos e submetacêntricos para maioria das espécies, sendo comum a 

presença de constrição secundária em um par e regiões satélites alfa (MERCADO-

RUARO; DELGADO-SALINAS et al., 1998). A localização da heterocromatina em 

regiões pericentroméricas foi observada tanto com bandamento C quanto a coloração 

com CMA/DAPI (ZHENG et al., 1993; MOSCONE et al., 1999) Segundo Almeida e 

Pedrosa-Harand, (2010), todos cromossomos de P. lunatus revelaram bandas 

CMA+/DAPI-  localizadas na região organizadora do nucléolo (RON) e nas regiões 

pericentroméricas. A identificação da maioria dos pares de cromossomos de P. vulgaris 

tem sido feita pela possível combinação do duplo FISH com sondas 45S e 5S, 
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mensurações do tamanho do cromossomo e determinação da localização da 

heterocromatina (MOSCONE et al. 1999). 

No presente trabalho, verificou-se o número de cromossomos, distribuição da 

heterocromatina e a variabilidade no número, tamanho e posição de sítios de rDNA 

45S e 5S em 25 subamostras de P. lunatus pertencentes ao Banco de Germoplasma 

da UFPI.  

 

 

4.2 Material e Métodos 

 

4.2.1 Material genético 

Foram caracterizados citogeneticamente 24 subamostras com hábito de 

crescimento indeterminado e a subamostra UFPI-628 com hábito de crescimento 

determinado de Phaseolus lunatus pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma de 

Feijão-fava (BAG de Feijão-fava) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), cultivados 

no ano agrícola de 2009. A variedade Boca de Moça foi utilizada como referencial para 

as caracterizações citogenéticas. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Citogenética Molecular de Plantas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

ESALQ/USP. 

 

4.2.2 Germinação 

Para ocorrer as germinações, as sementes foram colocadas em hipoclorito de 

sódio a 70% por 10s. Em seguida foram lavadas em água destilada por 10s e, 

embebidas em placa de petri com papel-filtro e algodão umedecidos, permanecendo 

neste local até o surgimento do hipocótilo. A seguir, as sementes foram semeadas em 

Sphagnum umedecido mantido a temperatura de 27 ºC. Após 28 horas, as raízes 

atingiram o tamanho aproximado de 1 cm, adequado para coleta e realização do pré-

tratamento das mesmas com inibidor de fuso mitótico. 

 

4.2.3 Pré-tratamento das raízes com inibidores de fuso mitótico 

As raízes coletadas foram pré-tratadas com 8-hidroquinolina a 300 ppm por 2h e 

30min. Após o pré-tratamento, as células das raízes foram fixadas em solução de 

Carnoy por 24 horas. Após a fixação das células, as raízes destinadas à coloração 

convencional pelo método de Feulgen foram transferidas para uma solução de álcool a 
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70% e aquelas destinadas a coloração com fluorocromos e hibridação molecular in situ 

(FISH) foram conservadas em congelador a -4 ºC. 

 

4.2.4 Métodos de preparação de lâminas para coloração com fluorocromos e 

FISH 

As raízes foram retiradas do congelador e ao atingirem a temperatura ambiente 

foram lavadas rapidamente em tampão citrato e a seguir colocadas em microtubos 

contendo solução enzimática de celulase a 2% (concentração final: 0,2 units mL -1), 

mais pectinase a 0,03% (concentração final: 14,7 units mL-1), pré-aquecidas a 37 ºC e 

mantidas a esta temperatura por 30 minutos e depois transferidas para uma placa de 

petri contendo tampão citrato. Para preparação das lâminas, as raízes foram colocadas 

em solução de ácido acético a 60% por 3 a 5 minutos e a seguir, em lâminas, sendo 

dissecadas para a liberação das células. O material foi coberto com a lamínula e 

levemente esmagado entre papel filtro para remover o excesso de ácido acético e 

permitir o espalhamento dos cromossomos. As lâminas foram avaliadas em 

microscópio de contraste de fase. Após a análise em miscroscópio, selecionou-se as 

melhores lâminas que em seguida tiveram suas lamínulas removidas em nitrogênio 

líquido e então secas ao ar. Após secagem, as lâminas foram conservadas em cubas 

altas com sílica gel e mantidas a -4 ºC. 

 

4.2.5 Coloração pelo método de Feulgen 

Para a visualização do cariótipo da variedade Boca de moça, os cromossomos 

foram corados pelo método de Feulgen, de acordo com Aguiar-Perecin e Vosa (1985), 

com algumas modificações. Para esta coloração, as raízes conservadas em álcool a 

70% foram retiradas do congelador para atingirem a temperatura ambiente. 

Posteriormente, foram lavadas por duas vezes em água destilada por 5 minutos, e 

então hidrolisadas em uma solução pré-aquecida de ácido clorídrico a 1N por 8 minutos 

a 60 ºC. Em seguida, as raízes foram lavadas por duas vezes em água destilada por 5 

minutos. Posteriormente, em uma câmara escura, foi realizada a reação com reativo de 

Schiff por 45 minutos e a seguir, as raízes foram lavadas em água corrente. Após 

lavagem, as pontas de raízes coradas foram digeridas em solução enzimática 

composta de celulase: pectinase 1:1, a 37ºC, durante 30 minutos. Em seguida, as 

pontas das raízes foram transferidas para uma placa de petri contendo tampão citrato 

frio, mantida sobre um bloco de gelo. Para preparação da lâmina, as pontas das raízes 
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foram colocada em solução de ácido acético a 45% por 2 minutos e esmagadas em 

carmin acético a 1%. As lamínulas foram removidas em nitrogênio líquido e as lâminas 

montadas com Entellan. 

 

4.2.6 Coloração com fluorocromos 

A coloração com fluorocromos adotou a metodologia descrita por Mondin et al. 

(2007). 

 

4.2.6.1 Coloração com DAPI (4’-6’-diamino-2-fenilindol) 

As lâminas secas foram coradas com 50 µl de uma solução de DAPI diluída em 

tampão Mcllvaine (PH 7,0), cobertas com parafilme e mantidas no escuro para 

coloração por 40 minutos. Posteriormente, as lamínulas foram removidas e as lâminas 

rapidamente lavadas em água milliQ, foram colocadas para secar ao ar. Em seguida, 

as lâminas montadas com 7 µl de Vectashield H-1000, foram colocadas na geladeira a 

-4 ºC para estabilização dos corantes, antes de serem analisadas. 

 

4.2.6.2 Coloração com DAPI/AMD (4’-6’-diamino-2-fenilindol/ Actinomicina D) 

As lâminas foram retiradas do freezer e deixadas para atingirem a temperatura 

ambiente. A seguir, aplicou-se 50 µl de uma solução de DAPI diluída em tampão 

Mcllvaine (PH 7,0), cobriu-se com parafilme e manteve-se no escuro para coloração 

por 40 minutos. Após este período, as lamínulas foram retiradas e as lâminas lavadas 

em água milli-Q, sendo em seguida secas ao ar. Foram aplicadas 50 µl de uma solução 

actinomicina D (AMD) diluída, sendo cobertas com lamínula de parafilme e mantidas no 

escuro por 10 minutos. As lâminas foram lavadas em água milli-Q e colocadas para 

secar ao ar, no escuro. A lâmina seca foi montada com 7 µl de Vectashield H-1000. 

Antes de serem observadas, as lâminas foram deixadas no escuro na geladeira a -4 

ºC, para estabilização dos corantes. 

 

4.2.6.3 Coloração com CMA (Cromomicina A3) 

Após a secagem das lâminas, aplicou-se 50 µl de uma solução de CMA diluída 

em tampão Mcllvaine (PH 7,0), cobriu-se com parafilme e manteve-se no escuro para 

coloração durante 2 horas. A seguir, a lamínula foi removida e a lâmina lavada 

rapidamente em água milli-Q, foi colocada para secagem ao ar. Posteriormente, as 
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lâminas foram montadas com 7 µl  de Vectashield H-1000 e guardadas na geladeira a -

4 ºC, para estabilização dos corantes antes de serem analisadas. 

 

4.2.6.4 Coloração com CMA/DA (Cromomicina A3/Distamicina) 

Após a secagem das lâminas, aplicou-se 50 µl de uma solução de CMA diluída 

em tampão Mcllvaine (PH 7,0), cobriu-se com parafilme e manteve-se no escuro para 

coloração, por 2 horas. Depois desse período, as lamínulas foram retiradas e as 

lâminas lavadas rapidamente em água milli-Q, sendo em seguida colocadas para 

secarem ao ar. Nas lâminas seca foram aplicadas 50 µl de uma solução distamicina 

(DA) diluída, sendo coberta com lamínula de parafilme e mantidas no escuro durante 

10 minutos. Em seguida, as lâminas foram lavadas em água milli-Q e colocadas para 

secarem ao ar no escuro. As lâminas secas foram montadas com 7 µl de Vectashield 

H-1000 e antes de serem observadas, foram mantidas na geladeira a -4ºC, para 

estabilização dos corantes. 

 

4.2.7 Hibridação molecular in situ fluorescente (FISH) 

 

4.2.7.1 Sondas de DNA 

Foram utilizadas como sondas a sequência de rDNA 45S (genes de rRNA 18S-

5.8S-26S) de 9,1 Kb de milho (CUCO et al., 2005 ; MONDIN et al., 2007) e um 

fragmento amplificado via PCR do rDNA 5S de P. lunatus. 

 

4.2.7.2 Extração do DNA genômico  

A extração de DNA genômico utilizando-se a espécie P. lunatus seguiu o 

protocolo descrito pelo fabricante, para isolamento de DNA de plantas do KIT DNEASY 

(Qiagen). 

O DNA extraído foi amplificado via PCR, sendo o produto utilizado como sonda 

para o mapeamento de rDNA 5S nos cromossomos através de FISH. 

 

4.2.7.3 Amplificação do gene de RNA ribossômico 5S 

Os primers indicados abaixo foram utilizados para amplificação da sequência de 

rDNA 5S: 

rDNA 1(forward) 5’ GTG CGA TCA TAC CAG CRY TAA TGC ACC GG 3’  

rDNA 2(reverse) 5’ GAG GTG CAA CAC GAG GAC TTC CCA GGA GG 3’ 
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Na reação de PCR foram utilizados 10ng de DNA genômico de P. lunatus, 

200mM de dNTPs, 300nM de cada primer, 1,5mM de MgCl2 e 2,5U de Taq polimerase. 

A reação de PCR seguiu os seguintes passos: incubação a 93ºC por 5min seguida por 

30 ciclos de 94 ºC por 50s, 57 ºC por 50s e 72 ºC por 1min. Depois de completado os 

30 ciclos, a reação foi deixada por mais 10min a 72 ºC. O produto obtido foi purificado 

utilizando-se o KIT QIAquick PCR Purification(QIAGEN), seguindo o protocolo descrito 

pelo fabricante. 

Para a confirmação e a quantificação dos fragmentos amplificados, os produtos 

foram separados por eletroforese em gel de agarose a 0,8%. 

 

4.2.7.4 Marcação e Hibridação in situ fluorescente das sondas de rDNA 

ribossomais 45S e 5S  

As sondas de rDNA 45S e rDNA 5S foram obtidas através da marcação de suas 

sequências de DNA com biotina via Nicktranslation e digoxigenina via Random primer, 

respectivamente, seguindo os protocolos fornecidos pelo fabricante. Para a FISH, as 

preparações cromossômicas foram lavadas com RNAse (5 µg/ µl) e pepsina (5 µg/ µl), 

por 1 hora, para remoção de RNA e excesso de proteínas, respectivamente. Logo 

após, foram fixadas em paraformaldeido 4% e desidratadas em série alcoólica (70%, 

96% e 100%). As sondas foram desnaturadas a 92oC por 10 minutos e imediatamente 

imersas em gelo. Aplicou-se 20 µl da mistura de hibridação sobre as preparações 

cromossômicas. Em seguida, a mistura de hibridação e o DNA cromossômico foram 

imediatamente aquecidos a 92oC e depois mantidos a 37oC por no mínimo 18 horas 

para proceder a hibridação das moléculas, sendo todas estas etapas realizadas em 

termociclador. As lavagens de estringências após a hibridação consistiram em 2x SSC 

a 42oC por 5 min e duas lavagens com formamida 20%, 0,5 x SSC a 42oC (74% 

estrigência) por 5 minutos. A sonda de rDNA 45S marcada com biotina foi detectada 

com o anticorpo “ mouse anti-biotin” seguindo do anticorpo “ rabbit anti-mouse-TRITC” 

e a sonda de rDNA 5S marcada com a digoxigenina foi detectada com “Sheep anti-dig-

FITC”. As preparações foram contracoradas com 2 µl/ml DAPI e montadas com 10 µl 

Vectashield H-1000. 

 

4.2.8 Microscopia e análise de imagens 

As metáfases coradas pelo método de Feulgen foram capturadas no microscópio 

de fluorescência Axiophot 2 – Zeiss, com sistema de digitalização das imagens, por 
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meio do programa Ikaros (Metasystem). As preparações fluorescentes foram 

digitalizadas por meio do programa ISIS (Metasystem). Posteriormente, tanto as 

imagens digitalizadas de Feulgen, quanto as imagens digitalizadas das preparações 

fluorescentes foram processadas no software Adobe Photoshop versão 6.0 para 

confecção das pranchas.  

 

4.3 Resultados e Discussão 

Os 22 cromossomos da variedade Boca-de-moça (P. lunatus L.) foram 

caracterizados por diferentes metodologias que permitiram uma diferenciação linear 

das regiões de heterocromatina. O genoma desta variedade é pequeno com 

cromossomos metacêntricos e cariótipo simétrico, o que dificulta a sua análise. Foi 

visualizada por meio da coloração de Feulgen uma constrição secundária em um par 

de cromossomos (Figura 4.1). A ploidia 2n=22 cromossomos é frequente entre alguns 

gêneros e espécies pertencentes à família Fabaceae, como, por exemplo, nas espécies 

dos gêneros Cratylia (VARGAS, 2005) e Comptosema, Galactia (GOLDBLATT, 1967) e 

grande parte das espécies do gênero Phaseolus, com exceção das espécies P. 

leptostachyus Benth., P. micranthus Hook e Arn. e P. macvaughii A. Delgado, que 

apresentam ploidia  2n=20 (MERCADO-RUARO; DELGADO-SALINAS, 1998, 2000, 

2009; ZHENG et al.,1993; MOSCONE et al., 1999; MEKKI et al., 2007). 

A maioria das espécies do gênero Phaseolus apresenta o cariótipo com 

cromossomos metacêntricos e submetacêntricos (MERCADO-RUARO; DELGADO-

SALINAS, 1998), com exceção de P. vulgaris L., que apresenta um par de 

cromossomos acrocêntricos (FONSECA et al., 2010) e P. chiapasanus Pipercom com 

um par cêntrico (MERCADO-RUARO; DELGADO-SALINAS, 1998, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Metáfases mitótica da variedade Boca-
de-moça (P. lunatus) corada pelo 
método de Feulgen. Barra= 10µm. 
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Após coloração com CMA/DAPI, observa-se em todos os cromossomos da 

variedade Boca-de-moça um grande bloco heterocromático ao redor dos centrômeros 

(Figura 4.2). Estas regiões são ricas em GC e aparecem fluorescentes nas colorações 

com CMA e CMA/DA. Por outro lado, não aparecem regiões diferenciadas ricas em AT, 

tanto pela coloração com DAPI quanto com DAPI/AMD, há, entretanto uma clara 

visualização da estrutura dos cromossomos na metáfase. A coloração sequencial 

CMA/DAPI permitiu um mapeamento preciso das heterocromatinas pericentroméricas. 

Segundo Almeida e Pedrosa-Harand (2010), a coloração com CMA/DAPI e o 

bandamento C revelaram bandas pericentroméricas nos cromossomos de P. lunatus e 

P. vulgaris, sendo possível em P. lunatus, com CMA, diferenciar os pares 

cromossômicos 3, 6 e 7. Em P. vulgaris, as bandas CMA+ tiveram distribuição 

semelhante. Moscone et al. (1999), por meio do bandamento C, observaram a 

heterocromatina em P. vulgaris, P. coccineus e P. acutifolius distribuída em regiões 

centroméricas e pericentroméricas, enquanto que em P. lunatus foi observado 

heterocromatina na região terminal. Zheng et al. (1993), com padrões de bandas 

fluorescente, conseguiram separar oito táxons, de sete espécies, em três grupos. O 

grupo de Phaseolus (P. angularis, P. coccineus e P. vulgaris) apresentou na região 

proximal dos cromossomos bandas CMA+/DAPI- e o de Vigna (P. aureus, V. 

sesquipedalis e V. sinensis) com bandas CMA+/DAPI+ e P. calcaratus ficou isolado 

devido padrões de coloração intermediários. 

 

Figura 4.2 - Metáfase da variedade Boca-de-moça corada com Fluorocromos. Barra=10µm. 

Para avaliar a variabilidade do número, posição e tamanho de sítios de rDNA 

45S e 5S em P. lunatus, as 25 subamostras, foram analisadas por duplo FISH. Assim, 

o mapeamento das sondas de rDNA 45S e rDNA 5S permitiu a identificação de 
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diferentes padrões de marcação entre as subamostras (Tabela 4.1). Moscone et al. 

(1999) observaram que o número de sitios de rDNA 45S variou de um par em P. 

lunatus e P. acutifolius var. latifolius para sete em P. vulgaris e o número rDNA 5S 

variou de um par em P. lunatus a três em P. acutifolius var. latifolius, permitindo sugerir 

algumas homologias cromossômicas no gênero Phaseolus. 

 

Tabela 4.1 - Número, posição e tamanho dos sítios de rDNA das subamostras de P. 
lunatus analisadas do Banco de Germoplasma da UFPI. Piracicaba-SP, 
2010. 

 
Sítios* Posição 

 

Subamostra 45S 5S Colocalizados Adjacentes 
Cromossomos 

diferentes Tamanho 

UFPI-222 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-278 1 2 0 0 3 diferente 

UFPI-468 1 1 1 0 0 diferente 

UFPI-274 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-123 1 1 1 0 0 diferente 

UFPI-515 1 3 1 0 2 diferente 

UFPI-228 1 1 1 0 0 diferente 

UFPI-032 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-251 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-579 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-230 1 3 0 1 2 diferente 

UFPI-243 1 2 0 1 1 diferente 

UFPI-276 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-470 1 1 1 0 0 diferente 

UFPI-483 1 1 1 0 0 diferente 

UFPI-494 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-465 1 1 1 0 0 diferente 

UFPI-220 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-463 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-177 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-121 1 1 1 0 0 diferente 

UFPI-500 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-275 1 2 1 0 1 diferente 

UFPI-628 1 2 1 0 1 diferente 
* Números de sítios de rDNA por genoma haplóide . 

 

A sonda rDNA 45S marcou a constrição secundária e a região terminal do par 

cromossômico 6, não sendo observada variação em nenhuma das subamostras 

analisadas (Figura 4.3 A-D), o que sugere que esse sítio encontra-se estável dentro 

dessa espécie e possivelmente é ancestral para este conjunto de subamostras. Esses 
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resultados estão de acordo com os obtidos por Almeida e Pedrosa-Harand (2010), que 

avaliando 17 subamostras de P. lunatus de origem diferentes, não observaram 

nenhuma variação de número para o sítio de rDNA 45S. Ao contrário da espécie P. 

vulgaris, em que uma análise com rDNA 45S revelou um alto grau de variação entre as 

subamostras dos centros andinos, com seis a nove sítios, enquanto que as 

mesoamericanas apresentaram três a quatro sítios e também foi possível indicar três 

como o número ancestral desse sítio na espécie (PEDROSA-HARAND et al., 2003; 

2006). 

Em relação à sonda de rDNA 5S, observou-se uma variação entre as submostras 

do BAG de Feijão-fava da UFPI, formando quatro grupos. No primeiro grupo observou-

se a sonda 5S, colocalizada com a sonda 45S, nas subamostras UFPI-468 e UFPI-465, 

provenientes do Maranhão, e as subamostras UFPI-123, UFPI-228, UFPI-470, UFPI-

483 e UFPI-121, coletadas no Piauí, que se caracterizam por não apresentar variações 

quanto ao padrão de coloração da semente. Acredita-se que rDNA 5S é mais estável 

nestas subamostras do ponto de vista cromossômico. No segundo grupo, as 

subamostras UFPI-230 e UFPI-243, coletadas em Minas Gerais, com a sonda de rDNA 

5S mapeada adjacente a sonda de rDNA 45S, em um par cromossômico, 

apresentaram as maiores médias para o caráter número de vagens por planta e sem 

variação para coloração da semente. No terceiro grupo (UFPI-222, UFPI-274, UFPI-

515, UFPI-032, UFPI-251, UFPI-579, UFPI-276, UFPI-494, UFPI-220, UFPI-463, UFPI-

177 UFPI-500, UFPI-275 e UFPI-628) estão as subamostras com a sonda rDNA 5S 

colocalizada com rDNA 45S e sítios extras de rDNA 5S em cromossomos distintos, que 

apresentam variação para hábito de crescimento e localização geográfica e com cor 

padrão branco. No quarto grupo foi alocada a subamostra UFPI-278, coletada na 

Paraíba, com dois sítios rDNA 5S em pares de cromossomos diferentes do sítio rDNA 

45S; a única com cor padrão castanha clara. Em geral, houve pouca tendência das 

subamostras da mesma procedência ficarem no mesmo grupo. 

Pedrosa-Harand et al. (2006) verificaram que P. vulgaris apresenta dois sítios de 

rDNA 5S conservados nos cromossomos 6 e 10 e sugeriram que o cromossomo 10, 

que contém o sítio de rDNA 5S, e o cromossomo 6, que contém o sítio de rDNA 45S, 

são ancestrais no genêro. Já Pedrosa-Harand et al. (2009) mapearam BACs nos 

cromossomos 3, 4 e 7 de feijão-comum, que foram utilizados em P. lunatus, 

demonstrando que não ocorreram grandes arranjos cromossômicos durante a evolução 

dessa espécie. Assim, Almeida e Pedrosa-Harand (2010), analisaram a relação de 
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homologia entre os cromossomos de P. lunatus e P. vulgaris, que contêm os sítios de 

rDNA 45S e 5S, e concluíram que o cromossomo de P. lunatus, com o sítio de rDNA 

45S, é homeólogo ao cromossomo 6 de P. vulgaris. Enquanto que o cromossomo com 

o sítio de rDNA 5S, é o homeólogo ao cromossomo 10.  

Fonseca et al. (2010) realizaram o mapeamento citogenético em P. vulgaris por 

meio de BACs, identificando cada cromossomo individualmente e com isso construíram 

um idiograma para essa espécie, em que três cromossomos foram identificados 

metacêntricos (4, 5 e 8), sete submetacêntricos (1, 2, 3, 7, 9, 10 e 11) e um 

acrocêntrico (6). 

  

 

Figura 4.3. Localização das sondas de rDNA 45S (vermelha) e 5S (verde) em cromossomos 
de P. lunatus. a. e d. UFPI-483, as sondas estão colocalizadas; b. UFPI-032, as 
sondas estão em cromossomos diferentes. c. UFPI-470, as sondas estão 
colocalizadas. Barra=10µm.  
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Vários autores apresentam explicações para a variabilidade no número de sítios 

adicionais de rDNA encontrados na maioria das espécies de plantas (LI et al., 2002; 

MARCON et al., 2005; CAI et al., 2006).  

Em Phaseolus vulgaris, Pedrosa-Harand et al. (2006) observaram que o número 

de sítios de rDNA 45S varia de acordo com o local de diversidade, sendo que os 

Andinos apresentam mais sítios que os Mesoamericanos devido a uma amplificação 

independente destes sítios antes da sua domesticação. Entretanto, em P. lunatus, 

Almeida e Pedrosa-Harand (2010) sugerem um modelo alternativo para explicar a 

duplicação do sítio de rDNA 5S, que seria a ocorrência de uma inversão 

pericentromérica, em que a quebra ocorreria no meio do sítio de rDNA, levando parte 

das cópias do rDNA 5S, resultando na duplicação do sítio. 

De acordo com Dubcovky e Dvorak (1995), os rDNAs da espécie Triticum 

monococcum estão localizados na posição distal do cromossomo diferindo da posição 

intersticial em T. turgidum, T. aestivum, Aegilops tauschii e cevada. Mostrando que a 

maioria dos rDNAs tem repetidamente mudado a posição nos braços dos 

cromossomos durante a radiação das espécies pertencentes a tribo Triticeae. Isso 

sugere que os rDNAs mudam de posição via dispersão rDNAs menores que existe no 

genoma de T. monococcum e subseqüente deleção dos rDNAs maiores. Assim, o 

modelo “dispersão-amplificação-deleção”, é usado para explicar a mudança de posição 

de sítios de rDNA nessas espécies. 

Em Allium, Schurbt e Wobus (1985) afirmam que os rDNAs se comportam como 

elementos genéticos móveis entre os blocos heterocromáticos teloméricos, o que gera 

variabilidade no tamanho, número e posição desses sítios. Já em Aegilops speltoides, 

Raskina et al. (2004a) observaram a associação dos transposoms En/Spm com os 

sítios rDNAs 45S e 5S, verificando a presença de um sítio de rDNA 5S no cromossomo 

5 e dois sítios de rDNA 45S no cromossomo 1 e 6. Entretanto, presenciaram um rDNA 

45S no cromossomo 5. e ao mesmo tempo, elementos En/Spm adjacentes a sítios 

reduzidos de rDNA 45S e associados rDNA 5S no cromossomo 5. Os transposons de 

En/Spm estão envolvidos na transferência direta de rDNA através do genoma. Essas 

transferências podem ser específica ao genoma, movendo o rDNA 45S do 

cromossomo 1 ou para o cromossomo 5; ou ainda específica à célula, incluindo a 

mudança na posição dentro do cromossomo 5S. Raskina et al., (2004b), estudando 

duas populações pequenas de A. speltoides e A. sharonensis, confirmam que a 

mobilidade dos sítios de rDNA estão associados com ativação dos transposons 
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En/Spm em meiose. Estes resultados indicam que o rDNA pode sofrer transposição e 

este processo pode ser importante durante a diversificação das espécies. 

Em espécies estudadas do gênero Crotalaria, Morales et al. (2011) observaram 

uma redução da intensidade do sinais de rDNAS 45S e 5S do cromossomo 1, 

indicando que ocorreu uma translocação de parte destas regiões para novos sítios, 

onde são normalmente ausentes. Concluíram que os sítios adicionais rDNAs 45S e 5S 

nesse gênero são resultados de transposição. 

Portanto, os sinais adicionais de rDNAs 5S nas subamostras estudadas de P. 

lunatus indicam que esse sítio encontra-se instável dentro dessa espécie e que podem 

ser resultados de eventos de transposição, devido a translocação de parte deste sítio 

para novos sítios no mesmo cromossomo ou em cromossomos diferentes. 

 

4.4 Conclusões 

O cariótipo apresentou cromossomos pequenos, simétricos e com constrição 

secundária em um par de cromossomos. 

A heterocromatina de P. lunatus está preferencialmente na região 

pericentromerica da maioria dos cromossomos. 

P. lunatus apresentou uma duplicação do sítio de rDNA 5S, já para o sítio rDNA 

45S não mostrou variação. 
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