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RESUMO 

 

MELO, L. F. Divergência genética em subamostras de feijão-fava (Phaseolus 
lunatus L.) por meio de marcadores agromorfológicos e microssatélites. 2011, 
104f. Dissertação (Mestrado/Genética e Melhoramento) – UFPI, Teresina, 2011. 
  

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é uma leguminosa cultivada 

principalmente por pequenos produtores na região Nordeste do Brasil. Entretanto, 

sua variabilidade genética disponível para o melhoramento ainda é pouco 

conhecida, o que pode limitar seu potencial produtivo no Brasil. O presente estudo 

teve por objetivo estimar a divergência genética entre 26 subamostras de feijão-fava 

provenientes do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI) com base em marcadores moleculares microssatélites e descritores 

agromorfológicos. A caracterização agromorfológica foi realizada no ano agrícola de 

2006, conduzida no campo experimental do Departamento de Fitotecnia do Centro 

de Ciências Agrárias da UFPI. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao 

acaso, com quatro repetições e parcela experimental composta de três fileiras de 4,0 

m de comprimento, com espaçamento de 1,0 m entre filas e 0,8 m entre plantas. 

Nessa caracterização utilizou-se 25 descritores agromorfológicos (17 quantitativos e 

8 qualitativos). A caracterização molecular foi realizada em 2010, na Universidade 

de São Paulo – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ-USP), 

empregando-se 24 marcadores moleculares microssatélites (SSRs), dentre os quais, 

dois não amplificaram, nove foram monomórficos e 13 foram polimórficos. Para os 

dados fenotípicos, a divergência genética foi estimada utilizando-se os métodos de 

agrupamentos Tocher e método de ligação média entre grupos (UPGMA), com o 

emprego da Distância Generalizada de Mahalanobis, e aplicação de variáveis 

canônicas. Os dois métodos de agrupamento permitiram a formação de seis grupos 

e as três primeiras variáveis conseguiram explicar 70,36% da variação total. Para 

estimar a divergência genética com base nos marcadores moleculares empregou-se 

a Distância Modificada de Rogers e o agrupamento UPGMA. O programa “Structure” 

baseado em estatística bayesiana foi utilizado, alternativamente, para inferir grupos. 

Foram encontrados 36 alelos, sendo que o número de alelos por locos variou de 

dois a cinco, com uma média de 2,77. A heterozigosidade média esperada 

(He=0,486) foi superior a observada (Ho=0,128), demonstrando deficiência de 

heterozigotos na população. As análises moleculares permitiram a formação de dois 
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grupos. Dessa forma, os dados fenotípicos proporcionaram uma maior distinção das 

subamostras. Contudo, tanto os descritores agromorfológicos, quanto marcadores 

moleculares SSRs foram importantes para estimar a divergência genética. 

 

Palavras chave: Análise multivariada, Fenologia, Germoplasma, Recursos 

genéticos, SSR. 
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ABSTRACT 

 

MELO, L.F. Genetic divergence in lima bean subsamples (Phaseolus lunatus L.) by 
mean agronomic and microsatellite markers. 2011, 104f. Dissertation (MSc / 
Genetics and Breeding) - UFPI, Teresina, 2011. 
 

The lima bean (Phaseolus lunatus L.)  is a legume enough cultivated by little 

farms in the Brazilian northeast. But its available genetic variability to the breeding is 

little known, and this can limit its productive potential in Brazil. This work aimed to 

estimate the genetic divergence among 26 lima bean subsamples from the active 

germplasm bank (BAG) of the Federal University of Piauí state (UFPI), based on 

microsatellite markers and agronomic descriptors. The agronomic characterization 

was done in 2006, agricultural year. This characterization was conducted in the 

experimental field at the plant science department at the Center for Agricultural 

Sciences UFPI. It was used the experimental design randomized with four 

replications and the experimental parcel was composed by three lines in 4, 0 meters 

spaced 1,0 m among the row and 0,8 m among plants. In the characterization was 

used 25 agronomic descriptors (17 quantitative and 8 qualitative). The molecular 

characterization was done in 2010, at the University of São Paulo - Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ-USP), using 24 microsatellite markers 

(SSRs), among which two non-amplified, nine were monomorphic and 13 were 

polymorphic. For the phenotypic data, the genetic divergence was estimated using 

Tocher grouping methods and average linked method (UPGMA) by groups, in 

addition this it was used the Mahalanobis distance and the application of canonical 

variable. The two grouping methods showed as a result the formation of six groups 

and the three first variables could explain 70,36% of total variation. To estimate the 

genetic divergence based on molecular markers was used Modified Rogers Distance 

and UPGMA groupings. It was found 36 alleles and the number related to these 

alleles by locus was a variation from two to five, with an average of 2, 77. The 

average expected heterozygosity (He=0,486) was considered high in relation to 

previous average (Ho=0,128) demonstrating a deficit of heretozygotes in the 

population. Structure software in a Bayesian approach was used to conclude groups 

alternatively. Molecular analysis allowed the formation of two groups. This way, the 

phenotypic data show a superior distinction among the subsamples. Therefore the 
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agronomic descriptors and the microsatellite markers SSRs were relevant to estimate 

the genetic divergence. 

 

KEYWORDS: Multivariate analysis, Germplasm, Phenology, Genetic resources, 

SSR. 
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1. INTRODUÇÃO 

O feijão-fava entre as espécies cultivadas do gênero ocupa o segundo lugar 

em consumo, depois do feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) (MAQUET et al., 

1999). É considerada uma cultura de subsistência nos trópicos úmidos da América 

(MAYOR et al., 2009), constituindo uma importante fonte de proteína para 

populações rurais do Sul da América e África (LIOI et al., 1998). Essa leguminosa 

fornece em média 1,3% de gordura, 4% de cinza, 22% de proteínas, apresentando 

bom valor biológico, alto conteúdo de lisina e alta digestibilidade (GRANITO et al., 

2007). 

O feijão-fava, em inglês lima bean, em espanhol pallar, frijol lima e frijol, em 

francês hiracot de lima (HIDALGO; BEEBE, 1997), é uma proteaginosa bem 

adaptada às terras baixas sub-húmidas das zonas tropicais. Esta leguminosa apesar 

de ser originária da América Latina, é largamente cultivada e estudada em regiões 

temperadas e subtropicais de outros continentes (IPGRI, 2001). 

Para os maias da Península de Yucatán, México, o feijão-fava é a quarta 

principal cultura, sendo plantado no sistema agrícola tradicional mesoamericano 

conhecido como “milpa” (MARTINEZ-CASTILLO et al., 2008). Em Cuba, o feijão-fava 

se apresenta como um cultivo pequeno e não comercial, em que a diversidade é 

observada apenas ao nível de propriedades e jardins familiares, constituindo fonte 

adicional de proteínas para essas famílias (CASTIÑEIRAS et al., 2002). 

Essa leguminosa é também produzida e consumida por todo Caribe, onde a 

maioria das variedades locais de Porto Rico possui hábito de crescimento 

indeterminado, e produzem frutos durante a estação seca, crescendo bem sobre 

cercas e muros, por isso, bem adaptadas a agricultura urbana (RUIZ et al., 2010).  

Os grãos de feijão-fava podem ser consumidos verdes ou secos, e segundo 

Debouck (2011), na Costa Peruana os grãos secos podem ser utilizados para o 

preparo de doces, e o valor estético dos grãos tem permitido seu uso como 

brinquedos nas comunidades rurais.  

Uma importante característica econômica é o uso da subamostra L-136 de 

Porto Rico como fonte de resistência aos nematóides-das-galhas no 

desenvolvimento da cultivar Cariblanco N‟ (HELMS et al., 2004). Em Chincha, no 

Peru, sementes brancas de feijão-fava são produzidas num sistema de monocultura 

comercial, e na Califórnia encontra-se cultivares comerciais, como por exemplo, 

Henderson e Fordhook (DEBOUCK, 2011). 
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Dessa forma, considerando a importância da leguminosa, é fundamental o 

estudo de sua caracterização e avaliação, auxiliando assim no conhecimento de 

variabilidade, diversidade e potencial genético, para possível utilização em 

programas de melhoramento. Os dados obtidos com a caracterização do 

germoplasma devem representar fielmente as características e o comportamento 

das subamostras, de maneira que permitam selecionar aquelas que apresentam 

maior potencial (JARAMILLO; BAENA, 2000). 

Diferentes grupos de descritores podem ser utilizados na caracterização do 

germoplasma, dentre os quais, podem ser destacados os morfológicos e 

agronômicos. A caracterização morfológica consiste na anotação de descritores 

botânicos facilmente visíveis ou mensuráveis, tornando-os marcadores fenotípicos e 

que a princípio podem ser expressos em todos os ambientes, sendo bastante 

acessíveis (SILVA et al., 2009). Já as características agronômicas são aquelas que 

fornecem informações sobre o desempenho agronômico de uma espécie ou de uma 

subamostra, como por exemplo, vigor vegetativo, produtividade, época de 

florescimento, tamanho do fruto, rendimento, entre outras. Porém, essas 

características agromorfológicas têm a desvantagem de serem influenciadas pelos 

fatores do ambiente e podem não representar a real similaridade ou diferença entre 

os indivíduos, o que torna importante o complemento com técnicas que realizem o 

estudo sem influência do ambiente, como o uso de marcadores moleculares.  

Dentre os marcadores moleculares, os microssatélites ou SSRs (Sequências 

simples repetidas) se destacam por serem codominantes, multialélicos, altamente 

reprodutíveis, com ampla resolução e baseados na reação em cadeia da DNA 

polimerase (PCR) (OLIVEIRA et al., 2006).  Apesar da vantagem, da utilização dos 

marcadores moleculares para avaliar a diversidade genética, a combinação desses 

marcadores com descritores agromorfológicos fornece uma análise mais completa. 

O presente trabalho buscou caracterizar e avaliar a diversidade genética em 

26 subamostras de feijão-fava do Banco de germoplasma da UFPI por meio de 

marcadores agromorfológicos e moleculares. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Gênero Phaseolus 

As leguminosas, depois dos cereais, incluem as espécies mais importantes de 

interesse agrícola, considerando a área cultivada e a produção total (GEPTS et al., 

2005). A família Leguminosae é subdividida em três subfamílias, das quais a 

subfamília Papilionoideae compreende a maioria das leguminosas de importância 

econômica, incluindo o gênero Phaseolus (BROUGHTON et al., 2003).  

Segundo Melchior (1964), o gênero Phaseolus pertence à ordem Rosales, 

subtribo Phaseolinae, tribo Phaseoleae, subfamília Papilionoideae e família 

Leguminosae, no entanto, Cronquist (1988) classifica-o na subclasse Rosidae, 

ordem Fabales e família Fabaceae. Nesse gênero, encontrado principalmente nas 

montanhas do México (SOUSA; DELGADO, 1993), existem cinco espécies que 

possuem importância econômica, a Phaseolus vulgaris, P. lunatus L., P. coccineus 

L. subespécie coccineus, P. coccineus subespécie polyanthus e P. acutifolius A. 

Gray, sendo que todas diferem quanto ao sistema reprodutivo, ciclo de vida, 

distribuição geográfica dos ancestrais silvestres e grau de domesticação (GEPTS, 

1988; SANTOS; GAVILANES, 1998).  

Os feijões (Phaseolus spp. L.) estão entre as plantas cultivadas mais antigas 

do Novo Mundo, juntamente com milho e mandioca. Elas têm sido culturas pré-

dominantes em regiões das Américas, encontradas a partir do nível do mar até 3000 

metros de altitude (BROUGHTON et al., 2003). A respeito do número exato de 

espécies classificadas nesse gênero, a literatura apresenta controvérsias de 

informações. Segundo Silva e Costa, (2003), revisões de gênero indicam que o 

número pode variar de 31 a 52 espécies, todas originárias do Continente Americano, 

já Freytag e Debouck (2002) relatam que o gênero compreende 70 espécies.  

Conforme Zimmermann e Teixeira (1996), as espécies desse gênero são 

todas diplóides, cujo número cromossômico predominante é 2n=22, no entanto, o 

número cromossômico pode, raramente, variar, ocorrendo 2n=20 (MERCADO-

RUARO; DELGADO SALINAS, 1998). 

Investigações filogenéticas realizadas por Delgado-Salinas et al. (1999) sobre 

o gênero Phaseolus, baseadas em dados morfológicos e moleculares, sugeriram 

que o mesmo possui uma origem monofilética e é limitado ao continente americano. 

Nesse gênero, tanto as espécies silvestres como as cultivadas apresentam-se 
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distribuídas em três centros localizados na América Latina, definidos como Centro 

Mesoamericano, Norte e Sul Andino (DEBOUCK, 1991). Portanto, a América Central 

é considerada o centro de origem do gênero Phaseolus (SOUSA; DELGADO-

SALINAS, 1993). 

 

2.2 Phaseolus lunatus L. 

 

2.2.1. Origem, classificação e principais características 

 A espécie Phaseolus lunatus L. pertence ao filo Magnoliophyta, à classe 

Magnoliopsida, ordem Fabales e família Fabaceae (CRONQUIST, 1988), que é uma 

das maiores famílias botânicas, de ampla distribuição geográfica e de importância 

econômica por apresentar espécies produtoras de alimentos como soja (Glycine 

Max), ervilha (Pisum sativum), alfafa (Medicago sativa) e feijão (Phaseolus vulgaris) 

(McCLEAN et al., 2005). 

O feijão-fava consiste de duas subespécies: P. Lunatus var. lunatus, que 

incluem populações domesticadas, e P. Lunatus var. silvestre, composta de 

populações silvestres (BAUDET, 1977). Indivíduos silvestres são caracterizados por 

hábito de crescimento indeterminado, um período prolongado de floração e 

produção de um grande número de vagens (ZORO BI et al., 2003). 

O feijão-fava também conhecido como feijão lima, feijão favona, feijão 

espadinho, feijão madagascar e outros, tem origem Neotropical com pelo menos 

dois centros de domesticação: América Central e América do Sul. Esta distinção 

também coincide com uma classificação em Mesoamericano e Andino, baseado em 

dados morfológicos, de proteínas, ecológicos e moleculares (BRINK; BELAY, 2006).  

O centro de domesticação Mesoamericano do feijão-fava está distribuído na 

região México-Guatemala, se estendendo a algumas ilhas do Caribe e em 

determinadas regiões no Panamá. Enquanto o grupo Andino se restringe às regiões 

dos Andes, que vai do norte do Peru até o Equador e em poucas regiões no Chile e 

na Bolívia (DEBOUCK et al., 1987; LIOI et al., 1998; FOFANA et al., 2001). 

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

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

em sementes (VARGAS et al., 2003). Evidências arqueológicas disponíveis apóiam 

a hipótese de que sementes pequenas de feijão-fava tenham sido domesticada na 

Mesoamérica, já as sementes grandes foram domesticados na América do Sul 
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(NIAS, 2010). Assim, segundo Castiñeiras et al. (1991), podem ser reconhecidos 

três grupos de feijão-fava com base na forma e peso de 100 sementes, sendo 

denominados de “batatas” (sementes pequenas, com 35 a 50g para 100 sementes), 

“seiva” (sementes médias e planas, com 50 a 70 g para 100 sementes) e “big lima” 

(sementes grandes, com 70 a 116 g para 100 sementes). O grupo ”big lima” 

representa o conjunto gênico andino, enquanto que os grupos “batata” e “seiva” 

representam o conjunto gênico mesoamericano (MARTINEZ-CASTILHO et al., 

2008). 

O feijão-fava apresenta ciclo anual, bianual ou perene, germinação epígea e 

hábito de crescimento indeterminado ou determinado (BEYRA; ARTILES, 2004), é 

predominantemente autógama com cerca de 10% de fecundação cruzada (HARDY 

et al., 1997). No entanto, taxas de cruzamento de 0,02% até 48% têm sido relatadas, 

dependendo do genótipo, condições de crescimento, distância entre as plantas, 

direção do vento e populações locais de insetos polinizadores (BAUDOIN et 

al.,1998; ZORO BI et al., 2005). 

As vagens são compridas, achatadas, curvas, coriáceas, pontiagudas, às 

vezes deiscentes, de coloração bege quando secas, contendo de duas a quatro 

sementes com grande variação de cor do tegumento e tamanho, com peso de 100 

sementes variando de 30 a 300 g. Uma característica marcante do feijão-fava, que a 

distingue facilmente de outros feijões, são as linhas que se irradiam do hilo para a 

região dorsal das sementes, mas em algumas variedades essas linhas podem não 

ser tão facilmente observadas (VIEIRA, 1992).  

É uma cultura amplamente distribuída através da América tropical, encontrada 

especialmente em solos de baixa fertilidade da maioria das áreas úmidas (YAGUIU 

et al., 2003). Porém a cultura do feijão-fava se adapta melhor em solo areno-

argiloso, fértil e bem drenado, tendo bom rendimento com pH entre 5,6 e 6,8 

(VIEIRA, 1992). O plantio é realizado por meio de semeadura direta, em covas 

espaçadas de 1,00 m x 0,50 m, realizando-se um desbaste quinze dias após a 

emergência, deixando-se duas plantas por cova (FILGUEIRA, 2000), sem adoção de 

tecnologia de produção que vise o aumento da produtividade (SANTOS et al., 2002). 
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2.2.2 Importância econômica 

Dentre as leguminosas cultivadas no mundo, as espécies do gênero 

Phaseolus (P. vulgaris, P. lunatus, P. coccineus, P. accutifolius, P. polianthus) se 

destacam por sua importância econômica. Entretanto, os estudos relacionados a 

esse gênero enfocam principalmente P. vulgaris, conhecido popularmente como 

feijão comum (SANTOS et al., 2009), e o feijão-fava destaca-se como a segunda 

leguminosa de maior importância do gênero.  

O feijão-fava é cultivado na América do Norte, América do Sul, Europa, leste e 

oeste da África e sudeste da Ásia (BAUDOIN, 1988). É explorado comercialmente, 

atingindo relativa importância econômica em alguns estados brasileiros (SANTOS et 

al., 2002). No ano de 2009 foram produzidas, no Brasil, 20.702 toneladas de grãos, 

numa área plantada de 45.431 hectares. Sendo a região Nordeste responsável por 

90,95% da produção, onde os estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte 

destacam-se como principais produtores (IBGE, 2010). 

 É considerado mais tolerante à seca, ao excesso de umidade e ao calor, 

pode ser consumido pelo homem sob a forma de grãos verdes e secos, vagens 

verdes e folhas. Além disso, esta espécie também pode ser utilizada na alimentação 

animal (VIEIRA, 1992). Nos Estados Unidos, o maior produtor mundial, os grãos de 

feijão-fava são comercializados ainda verdes na forma de conserva (grãos enlatados 

ou congelados e empacotados), conseguindo-se agregar valor ao produto 

(BITENCOURT; SILVA, 2010). Já no Brasil, o consumo do feijão-fava é 

preferencialmente na forma de grãos secos cozidos.  

No Brasil, seu cultivo é relativamente limitado, sendo as principais razões: a 

maior tradição de consumo dos feijões comum (Phaseolus vulgaris L.) e feijão-caupi 

(Vigna unguiculata L.), o paladar do feijão-fava, devido à presença de fatores 

antinutricionais e de toxinas (HCN) que lhe confere um sabor amargo e o tempo de 

cocção mais longo, além da falta de cultivares recomendadas para as condições 

climáticas das regiões produtoras, (GUIMARÃES et al., 2007; LEMOS et al., 2004; 

SANTOS et al., 2002; DOMINGUEZ et al., 2002)  

Apesar do cultivo limitado, o feijão-fava por apresentar grãos com elevados 

teores de proteína (AZEVEDO et al., 2003), constitui-se em importante fonte de 

alimento para a população em vários municípios do Nordeste brasileiro, juntamente 

com o feijão-caupi, milho e mandioca. Algumas raças locais de feijão-fava, como as 

de tegumento bege-claro, apresentam um teor de proteína (26,70%) superior ao do 
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feijão-comum tipo carioca (23,37%) e ligeiramente inferior ao encontrado em feijão-

caupi (28,94%), o que demonstra a sua importância como fonte alternativa de 

proteína de origem vegetal para populações rurais do Sul da América e África 

(XAVIER FILHO, 1988; ANTUNES et al., 1995; LIOI et al., 1998; AZEVEDO et al., 

2003). 

O feijão-fava tem uma relativa importância econômica e social, uma vez que, 

devido a sua rusticidade, sua colheita pode ser mais prolongada no período seco. 

Ele é uma das alternativas de renda e alimento para a população da região 

Nordeste, sendo cultivadas por pequenos produtores que utilizam principalmente 

cultivares de crescimento indeterminado (OLIVEIRA et al., 2004). Desse gênero, o 

feijão-fava é a espécie mais tolerante à seca (SULLIVAN; DAVENPORT, 1993), o 

que a faz adaptar-se bem ao sistema de agricultura familiar.  

 

2.3 Recursos genéticos vegetais 

A contribuição e o pioneirismo dos trabalhos conduzidos por Nikolai Vavilov, 

no início do século XX, representam um marco inicial nos trabalhos com recursos 

genéticos vegetais. Durante as décadas de 20 e 30, ele coletou e organizou, em 

forma de coleções, exemplares de espécies silvestres e de linhagens de plantas 

cultivadas de todo o mundo (LACY, 1995).  

Os recursos genéticos vegetais podem ser considerados como um 

reservatório genético que apresenta valor inestimável, atual e futuro, independente 

do seu aproveitamento pelos pesquisadores por métodos convencionais de 

melhoramento genético ou pelas técnicas de engenharia genética (ESQUINAS-

ALCÁZAR; GULICK, 1983). Esses recursos abrangem espécies de plantas que 

possuem interesse socioeconômico real e potencial para programas de 

melhoramento genético, biotecnologia e ciências afins. Eles podem ser 

representados pelo germoplasma, que por sua vez, é definido como o conjunto de 

materiais hereditários de uma espécie, isto é, a base física da sua herança genética 

(IBPGR, 1991). 

Os recursos fitogenéticos abrangem as seguintes categorias: espécies 

silvestres, espécies de parente silvestre das plantas cultivadas, raças locais de 

plantas, variedades de plantas, linhagens melhoradas, populações experimentais e 

linhagens com características genéticas e citogenéticas especiais, dentre outras 

(VALOIS, 2009). Apesar de nem todas as espécies possuírem demanda para uso 
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imediato, no futuro, poderão tanto ser utilizadas diretamente pelo homem, quanto 

como doadoras de genes para as demais espécies (VALOIS et al., 2001). Portanto, 

os recursos genéticos vegetais são portadores de genes com grande significado, 

que quando estudados e caracterizados, tornam-se instrumento muito importante 

para cientistas e pesquisadores, podendo utilizá-los em programa de melhoramento 

genético ou em pesquisas de biotecnologia (DINIZ; FERREIRA, 2000). 

Desse modo, os recursos genéticos vegetais desempenham um papel chave 

no melhoramento genético, uma vez que, para produzir plantas mais adaptadas e 

com maior capacidade de rendimento, o melhorista depende, essencialmente, da 

variabilidade genética entre e dentro das espécies, ou seja, do germoplasma, em 

todas as suas formas apresentadas na natureza (GOEDERT et al., 2002). 

 

2.3.1 Conservação dos recursos genéticos vegetais 

A conservação dos recursos genéticos das plantas cultivadas, assim como de 

seus parentes silvestres, se tornou ao longo do último século uma das questões 

mais eminentes entre melhoristas e cientistas de áreas afins. Isto porque a 

exploração da biodiversidade é válida não somente para programas de 

melhoramento genético de plantas, como também para indústrias farmacêuticas, 

programas de segurança alimentar, entre outros (CALLOW et al., 1997). Assim, a 

dependência da humanidade em relação aos recursos genéticos para a continuação 

da vida no planeta é total e indiscutível. Portanto, a conservação dos recursos 

genéticos é estratégica na preservação de fontes de variabilidade, que propiciam os 

elementos para satisfazer as demandas crescentes, para a segurança alimentar da 

população mundial (GOEDERT et al., 2002). 

Conservar os recursos genéticos vegetais é uma questão importante para a 

sobrevivência da humanidade, visto que o aumento da população e das atividades 

associadas tem levado a destruição de grandes áreas de vegetação natural. Por 

outro lado, as atividades relacionadas com recursos genéticos são caracterizadas 

por alto custo e retorno em longo prazo, que além de conservar a variabilidade 

genética contribui para utilização das subamostra que já são disponíveis nos locais 

de armazenamento do material genético, os bancos de germoplasma (NASS; 

PATERNIANI, 2000). 

Para a conservação dos recursos genéticos existem duas estratégias básicas: 

conservação in situ e ex situ. Conservação in situ refere-se à manutenção das 
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espécies selecionadas no seu habitat natural em parques, reservas biológicas ou 

reservas ecológicas. Conservação ex situ é a conservação de espécies vegetais fora 

do seu ambiente natural, através de coleções de plantas no campo, de sementes em 

bancos de sementes, ou de coleções de plântulas em bancos in vitro (SANTOS, 

2000).  

Bancos de germoplasma funcionam como um método de conservação ex situ, 

em que amostras da variabilidade genética de determinada espécie é conservada 

em condições controladas (NASS, 2001). Tais bancos representam uma importante 

fonte de genes para incremento da produtividade agrícola, além de preservar a 

diversidade genética e contribuir para o alargamento da base genética em espécies 

cultivadas.  

As atividades de manejo dentro de um banco de germoplasma são de 

extrema importância, desde a preservação do próprio germoplasma até a 

multiplicação/regeneração, caracterização e avaliação agronômica (WETZEL et al., 

2005). Segundo Silva e Fonseca (2005), caracterização e avaliação permitem a 

compreensão da variabilidade existente na coleção e constituem atividades 

prioritárias no manejo do banco de germoplasma. A caracterização pode ser 

realizada com base em características morfológicas, fisiológicas e moleculares. 

 

2.3.2 Caracterização agromorfológica 

Os recursos genéticos devem ser devidamente caracterizados para permitir 

ganhos genéticos mais promissores no melhoramento e também para potencializar o 

uso destes recursos pelo próprio agricultor (COELHO et al., 2007). Portanto, a 

caracterização agromorfológica tem sido realizada em coleções de germoplasma 

para promover informações sobre a descrição e a classificação do material 

conservado, na discriminação de caracteres mais relevantes e, principalmente, para 

dar subsídio a programas de melhoramento genético por identificar indivíduos 

desejáveis e quantificar a diversidade disponível. 

Segundo Ramos e Queiroz (1999), a maioria dos dados para a caracterização 

pode ser obtida através de descritores, os quais constituem um atributo ou caráter 

observado nas subamostras de um banco de germoplasma e que podem ser 

mensuráveis. Tais descritores têm sido publicados em listas pelo Bioversity 

International para as diversas culturas, a fim de facilitar e uniformizar as atividades 

de caracterização e avaliação dos recursos genéticos vegetais (NASS, 2001). 
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A caracterização pode ser entendida como a descrição e registros de 

caractereres morfológicos, citogenéticos, bioquímicos ou moleculares do indivíduo, 

cuja expressão é pouco, ou nada, influenciada pelo ambiente, já a avaliação refere-

se à descrição, sob determinadas condições do ambiente, de caracteres de valor 

agronômico e influenciáveis por fatores bióticos e abióticos (FREIRE et al., 1999). 

Os caracteres agromorfológicos, apesar de fácil monitoramento, dependem 

do desenvolvimento da planta e podem ser influenciados pelo ambiente. No 

processo de seleção de genótipos potencialmente úteis é comum o emprego de 

critérios agromorfológicos, para identificação das variedades que podem apresentar 

grande diversidade fenotípica de forma ligada à diversidade genética de uma 

espécie cultivada (JARVIS et al., 2000). 

A caracterização morfológica dos organismos corresponde à base de todo e 

qualquer estudo, uma vez que a primeira determinação de um indivíduo começa 

pelo seu fenótipo, ou seja, pelo seu aspecto geral do ponto de vista morfológico 

(CHIES; LONGHI-WAGNER, 2003). Então, a caracterização morfológica consiste 

em fornecer uma identidade para cada subamostra, através do conhecimento de 

uma série de dados que permitam estudar sua variabilidade genética. Deste modo, 

para se conhecer as subamostras de feijão-fava a serem exploradas no 

melhoramento é necessário a utilização de descritores agromorfológicos, que 

constam na lista do Bioversity International. 

O estudo morfológico de variedades de feijão-fava torna-se importante por 

facilitar o registro de caracteres de identificação, auxiliando o acesso a esse material 

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

comportamento em diferentes condições ambientais (SANTOS et al., 2002). 

Estudos realizados por Silva et al. (2004) visando descrever os caracteres 

morfológicos externos de sementes de 20 subamostras de feijão-fava oriundos do 

estado do Ceará, Paraíba e Pernambuco, constataram que a ampla variabilidade de 

cores apresentada pelas diversas subamostras (branca, preta, bege, alaranjada, 

creme, rósea, vermelha e rajada) é uma característica fundamental na identificação 

de cultivares. Também Zimmermann e Teixeira (1996) afirmam que o estudo 

morfológico de sementes de variedades de feijão é de fundamental importância, uma 

vez que objetiva registrar o maior número possível de caracteres que identificam a 

planta, dando assim, subsídio aos programas de melhoramento genético e 

aproveitando com maior eficiência o germoplasma disponível. 
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Guimarães et al. (2007), baseados no estudo de 14 subamostras de feijão-

fava, utilizando diversas características agromorfológicas, concluíram que o estudo 

da diversidade genética associada a características agromorfológicas de feijão-fava, 

identificaram subamostras promissoras para utilização em plantas comerciais. 

Para verificar a diferença entre subamostras de feijão-fava, Yaguiu et al. 

(2003)  realizaram estudos caracterizando 24 subamostras quanto à coloração de 

flor e de hipocótilo, tamanho e padrão de cores em sementes e  padrão obtido por 

análise da técnica SDS-PAGE (Sodium Dodecil Sulphate Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis), sendo que os caracteres morfológicos e os padrões de proteínas 

foram adequados para separar as subamostras de feijão-fava. 

Atualmente, a caracterização é feita considerando-se principalmente as 

características morfológicas, mas os marcadores moleculares são excelentes 

ferramentas para ampliar esta caracterização (SOUZA, 2001). Para Arriel (2004), 

apesar dos caracteres morfológicos serem amplamente usados no estudo da 

diversidade, a combinação com os marcadores moleculares pode fornecer um 

quadro mais completo para o agrupamento de subamostras e o planejamento de 

cruzamentos no melhoramento genético vegetal.  

 

2.3.3 Caracterização molecular 

À medida que novas técnicas e informações são obtidas, a caracterização de 

subamostras utilizando-se dados morfológicos e moleculares tem se tornado 

bastante comum. Porém, a disponibilidade de marcadores morfológicos é restrita, 

pois apresentam como grande limitação a ocorrência em número reduzido e, 

conseqüentemente, não são suficientes para “marcar” alelos de interesse de vários 

genes da espécie (RAMALHO et al., 2000). Dessa forma, em coleções de 

germoplasma a caracterização molecular é utilizada para complementar dados 

fenotípicos, pois fornece um estudo direto do genótipo auxiliando nos parâmetros 

para a identificação de genitores favoráveis à obtenção de populações segregantes, 

em programas de hibridação (BAJAY, 2009).  

Os caracteres moleculares revelam diferenças genéticas mais rapidamente, 

com maior precisão e sem obscurecimento causado pelo efeito ambiental, 

oferecendo assim vantagens em termos de discriminação, confiabilidade e rapidez. 

Por isso estes marcadores representam uma ferramenta significativa em programas 

de melhoramento genético de plantas, pois oferece possibilidades no manejo de 
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coleções, permitindo a comparação entre indivíduos e identificando duplicatas, além 

de possibilitar a classificação de germoplasma em grupos de interesse para os 

diferentes programas de melhoramento (EICHENBERG et al., 2000). 

Marcador molecular pode ser compreendido como fenótipo molecular 

proveniente de um gene expresso, ou de um segmento específico de DNA, 

correspondendo a regiões expressas ou não do genoma (FERREIRA;  

GRATTAPAGLIA, 1998). Por serem importantes nos estudos genéticos de plantas, 

eles são ferramentas úteis para detectar variações no genoma, aumentando o poder 

da análise genética (CAIXETA et al., 2006). 

Com o advento das técnicas modernas de biologia molecular, surgiram 

diversos métodos de detecção de polimorfismo genético diretamente ao nível de 

DNA, tais como, RFLP (Polimorfismo de Comprimentos de Fragmentos Gerado por 

Enzima de Restrição), RAPD (Polimorfismo de Fragmentos de DNA Amplificados ao 

Acaso), SSR (Sequências Simples Repetidas), AFLP (Polimorfismo de 

Comprimentos de Fragmentos Amplificados), que apresentam como vantagens 

maior polimorfismo, utilização em qualquer estádio no desenvolvimento da planta e 

neutralidade em relação aos efeitos fenotípicos (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 

1998). 

A análise da diversidade genética presente em feijão-fava e feijão comum, 

tem sido estudada por meio de alguns marcadores moleculares como RFLPs 

(BECERRA-VELÁSQUEZ; GEPTS, 1994; FOFANA et al., 1999), AFLPs (CAICEDO 

et al., 1999; MACIEL et al., 2001; ROSALES-SERNA et al., 2005) RAPDs (FOFANA 

et al., 1997; CARVALHO et al., 2008; GUIMARÃES et al., 2007; CHIORATO et al., 

2007; FRANCO et al., 2001), ISSRs (GALVÁN et al., 2003; MARTÍNEZ-CASTILLO et 

al., 2008; PANICONI et al., 2010) e SSRs (YU et al., 1999; METAIS et al., 2002; 

GAITAN-SOLIS et al., 2002; BLAIR et al., 2003; MARTÍNEZ-CASTILLO et al., 2006, 

2007; BARRANTES et al., 2008). 

Dentre as classes de marcadores de DNA, os microssatélites, também 

denominados de SSR ou STR (Repetições Curtas Aleatórias) são os mais indicados 

para estudos de diversidade e caracterização genética, pois possuem alto poder 

discriminatório, elevado conteúdo de informação de polimorfismo advindo de sua 

natureza multialélica, são codominates, abundantes no genoma e facilmente 

detectados em sistemas automatizados (RAFALSKI; TINGEY, 1993). 
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Os microssatélites são marcadores moleculares caracterizadas como 

pequenas sequências de DNA, de um a seis pares de bases, repetidas em tandem, 

espalhado por todo genoma de plantas e animais (LI et al., 2002; VARSHNEY et al., 

2005). Essas sequências são abundantes nos genomas de procariotos e eucariotos 

(LI et al., 2002) e presentes em regiões codificantes e não codificantes do genoma 

(MORGANTE et al., 2002). Estudos mostram que o surgimento e a evolução dos 

microssatélites estão associados a mecanismos como inserção/substituição de 

bases, deslizamento de sequências durante a replicação do DNA e permutação 

desigual (ZHU et al., 2000).  

A utilização desses marcadores baseia-se na amplificação de regiões 

contendo sequências simples repetidas utilizando-se um par de primers/iniciadores 

específicos complementares a sequências únicas que flanqueiam o microssatélite. 

Segmentos amplificados a partir destes sítios quase que invariavelmente 

apresentam um polimorfismo extensivo resultante da presença de diferentes 

números de elementos simples repetidos. Deste modo, cada microssatélite, constitui 

um loco genético altamente variável, de grande conteúdo informativo. Cada 

segmento amplificado de tamanho diferente representa um alelo diferente do mesmo 

loco (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998).   

O polimorfismo desses marcadores esta relacionado a diferenças no número 

de repetições dos motivos. Segundo Oliveira et al. (2006), os microssatélites  podem 

ser classificados em: i) perfeitos - quando a sequência repetida não é interrompida 

por qualquer base que não pertença ao motivo, por exemplo, 

TATATATATATATATA; ii) imperfeitos - quando existe entre os motivos pares de 

bases que não correspondem ao mesmo, por exemplo, TATATATACTATATA e iii) 

composta - quando a sequência contém duas sequências repetidas distintas 

adjacente, por exemplo, TATATATATAGTGTGTGTGT.  

A maior limitação ao uso de marcadores microssatélites é o grande trabalho 

necessário para o desenvolvimento e isolamento dos loci que contêm estes 

marcadores (ZANE et al., 2002). Esse processo de isolamento é laborioso e, em 

geral, de alto custo (HOLTON et at., 2002). Além do mais, para o sequenciamento 

automático é necessário a utilização de mão de obra especializada e equipamento 

sofisticado, o que torna mais elevado o custo desse empreendimento. Entretanto, 

como ocorre conservação de sítios microssatélites entre espécies relacionadas, 

pode-se aproveitar primers, denominados heterólogos, que foram desenvolvidos 
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para uma espécie e podem ser empregados nas demais espécies do gênero 

(FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). 

Vários trabalhos utilizando SSR foram desenvolvidos com sucesso para 

avaliar a diversidade genética de feijões, como o de Masi et al. (2009), que 

realizaram estudos para ajudar a definir estratégias para conservação de recursos 

genéticos de três raças locais de feijão comum (Marrozzo, Poverella e Verdolino), 

com diferentes hábitos de crescimento, que são cultivados em uma ampla área de 

ambiente heterogêneo no Sul da Itália. Avaliando 73 plantas utilizando marcadores 

SSR e AFLP, eles observaram baixa heterozigosidade e que todas as 73 plantas 

analisadas apresentaram genótipos diferentes quando comparado seus alelos nos 

locos SSR e AFLP.  Os genótipos analisados foram agrupados primeiro de acordo 

com o hábito de crescimento e depois, em grupos distintos de acordo com a 

classificação em raças locais. Então, o grande número de alelos nos locos SSR e 

AFLP compartilhados entre Morrozzo e Poverella (ambos com hábito de crescimento 

indeterminado) indicaram uma história evolutiva comum. 

Outro trabalho que demonstrou a capacidade dos marcadores SSR foi 

desenvolvido por Barrantes et al. (2008), ao examinar o impacto da extinção local e 

recolonização sobre a estrutura genética de populações silvestres de feijão-fava, no 

Vale Central da Costa Rica. Comparou-se a diversidade genética de amostras 

retiradas das populações, antes e após a extinção, em 13 localidades, por meio do 

uso desses marcadores. Os locais foram classificados de acordo com a ocorrência 

de episódios de extinção, durante os últimos cinco anos, em três grupos 

(recolonizado, controle e experimental). Observou-se que o nível de diferenciação 

genética entre as amostras coletadas em momentos distintos, no mesmo local, 

foram diferentes nos três grupos de populações. 

Martínez-Castillo et al. (2006) realizaram um estudo para determinar a 

diversidade genética, estrutura e fluxo gênico de 11 populações silvestres de feijão-

fava, em quatro regiões de agricultura tradicional na Península de Yucatán, no 

México. Analisando oito locos microssatélites, as populações apresentaram valores 

elevados de diversidade, e por meio da análise de agrupamento bayesiana e do 

teste de Mantel, sugeriu-se o isolamento entre as regiões agrícolas como um fator 

importante para a diferenciação das populações. Observa-se uma correlação 

positiva entre a intensificação da agricultura e aumento da diversidade, propondo 
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que as populações silvestres são favorecidas pela intensificação das perturbações 

em situações que envolvem pelo menos três anos de repouso. 

 

2.4 Divergência genética utilizando análise multivariada  

A variabilidade genética indispensável ao melhoramento e áreas afins tem 

sido preservada em bancos de germoplasma (BAG‟s). Nestes, é muito frequente a 

ocorrência de duplicidade de subamostras, o que implica em maior tempo exigido no 

processo de caracterização e maior custo de manutenção e conservação do 

germoplasma (FONSECA; SILVA, 1997). As duplicatas são presenças 

inconvenientes em BAG, por reduzirem o espaço disponível para a conservação e 

avaliação do material, além de não contribuírem para a variabilidade genética, 

principal motivo da conservação (FONSECA;  SILVA, 1999) 

A determinação da divergência genética existente em bancos de 

germoplasma permite, entre outros, a caracterização de subamostras, a 

identificação de duplicatas (COIMBRA et al., 2001) e, adequadamente explorada,  

pode reduzir a vulnerabilidade da cultura a doenças e, ao mesmo tempo, acelerar o 

progresso genético para determinados caracteres (CUI et al., 2001).  

A divergência genética está relacionada ao grau em que as populações se 

distanciam umas das outras, quanto ao conjunto de caracters que lhe são 

peculiares. Um fato importante é que quanto mais divergentes forem os genitores, 

maior a variabilidade resultante na população segregante, e maior a probabilidade 

de reagrupar os alelos em novas combinações favoráveis, isto é, a superioridade 

dos híbridos é proporcional a distância genética entre seus respectivos genitores, 

sendo esta distância avaliada por meio da análise de divergência genética. Assim 

sendo, nas espécies onde esta relação é verificada, os melhoristas podem contar 

com critério fácil e rápido na escolha dos genitores para os programas de hibridação 

(MOREIRA et al.,1994; BENIN et al., 2003). 

Existem duas maneiras básicas de avaliar a divergência genética: de natureza 

quantitativa e preditiva (MIRANDA et al., 1988). Nos programas de melhoramento, o 

efeito heterótico pode ser estimado pela natureza preditiva dos genótipos, com uso 

das análises multivariadas, que tomam por base as características agronômicas, 

morfológicas, moleculares, entre outras, e dispensam a obtenção das combinações 

híbridas entre as subamostras, tornando-se vantajosas em relação aos métodos 

quantitativos, que utilizam as análises dialélicas (CRUZ et al., 2004). Nessas 
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análises, é necessária a avaliação dos genitores e de todas as combinações 

híbridas, e quando o número de genitores é elevado, a obtenção do material 

experimental pode ser impraticável. 

A análise de divergência genética nas espécies vegetais pode ser dividida da 

seguinte forma: i) escolha das subamostras; ii) obtenção e sistematização dos 

dados; iii) definição da medida de similaridade ou dissimilaridade; iv) escolha do 

método de agrupamento e/ou de dispersão gráfica; v) verificação do grau de 

distorção provocado pelo método de agrupamento ou dispersão gráfica utilizada e vi) 

interpretação dos resultados (HAIR et al., 1992; MANLY, 1994; CRUZ; CARNEIRO, 

2003).  

Para analisar a inter-relação entre diversos descritores agronômicos 

associados a diferentes genótipos e indicar quais descritores e genótipos são os 

mais promissores para serem incorporados em programas de melhoramento, é 

adequado utilizar técnicas de análise multivariada (COELHO et al., 2007). Para Arriel 

et al. (2006), essas técnicas podem gerar informações importantes para manutenção 

de recursos genéticos, na simplificação de bancos de germoplasma e formações de 

coleções nucleares (reunir a variabilidade genética de uma espécie no menor 

número de amostras); além de auxiliar na escolha de descritores que melhor 

representam a diversidade presente nos BAGs (FONSECA; SILVA, 1999). 

A análise multivariada consiste na avaliação simultânea de vários caracteres 

e permite diferentes indicações sobre o conjunto de dados analisados. As técnicas 

multivariadas mais utilizadas são as de variáveis canônicas, componentes principais, 

distância euclidiana e distância generalizada de Mahalanobis (CRUZ; CARNEIRO, 

2003). A escolha do método multivariado mais adequado tem sido determinada pela 

precisão desejada pelo pesquisador, pela facilidade da análise e pelo tipo de dados 

obtidos, sejam eles moleculares ou fenotípicos (DIAS, 1994). 

 

2.4.1 Análise de agrupamento 

A análise de agrupamento trata da identificação de grupos de indivíduos 

similares após a estimação de uma matriz de dissimilaridade. Há inúmeros métodos 

de agrupamento que se distinguem pelo tipo de resultado a ser fornecido e pelas 

diferentes formas de definir a proximidade entre um indivíduo ou um grupo já 

formado ou entre dois grupos quaisquer. Em todos os casos não se conhece, a 
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priori, o número de grupos a serem estabelecidos, e diferentes métodos 

proporcionam diferentes resultados (CRUZ; CARNEIRO, 2006). 

Os métodos de agrupamentos têm por finalidade separar um grupo original de 

observações em vários subgrupos, de forma a obter homogeneidade dentro e 

heterogeneidade entre os subgrupos. Dentre estes métodos, os hierárquicos e os de 

otimização são empregados em grande escala pelos melhoristas de plantas 

(BERTAN et al., 2006). 

Nos métodos hierárquicos, os genótipos são agrupados por um processo que 

se repete em vários níveis, sendo estabelecido um dendrograma, sem preocupação 

com o número ótimo de grupos (BERTAN et al., 2006). Dentre os mais utilizados 

estão o método de ligação simples ou vizinho mais próximo, ligação completa ou 

vizinho mais distante e ligação média entre grupos (UPGMA) (CRUZ, 2001). Nos 

métodos de otimização os grupos são formados pela adequação de algum critério de 

agrupamento, ou seja, o objetivo é alcançar uma partição dos indivíduos que otimize 

(maximize ou minimize) alguma medida predefinida, onde o método de otimização 

mais utilizado no melhoramento genético é o proposto por Tocher (CRUZ; 

CARNEIRO, 2006).  

A aplicação dos métodos de agrupamento depende da utilização de uma 

medida de dissimilaridade previamente estimada (CRUZ et al., 2004), entre as quais 

encontram-se a distância Euclidiana e a distância generalizada de Mahalanobis. Por 

considerar a correlação entre as variáveis estudadas, por meio da matriz de 

dispersão, a distância generalizada de Mahalanobis é recomendada para dados 

provenientes de delineamentos experimentais, especialmente quando existe 

correlação entre os caracteres, possibilitando decisões mais consistentes (CRUZ;  

REGAZZI, 1994).  Já a distância Euclidiana não exige experimentos que envolva 

delineamentos experimentais. 

 

2.4.2 Análise de componentes principais 

A análise de componentes principais é uma técnica estatística de análise 

multivariada que transforma linearmente um grupo de variáveis num conjunto 

substancialmente menor, de variáveis não correlacionadas, responsável pela maior 

parte da informação do conjunto original (SILVA; PADOVANI, 2006). 

A análise de componentes principais vem se destacando como a metodologia 

mais empregada em bancos e ou coleções de germoplasma, pois além de identificar 
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os caracteres mais importantes na contribuição de variação total disponível entre os 

indivíduos analisados, fornece indicação para eliminar os que pouco contribuem 

(DIAS et al., 1997; ALVES, 2002). Essa técnica baseia-se apenas nas informações 

individuais de cada subamostra, sem a necessidade de dados com repetições 

(CRUZ; CARNEIRO, 2006). 

De acordo com Dias (1994), a importância de cada componente principal é 

dada pela porcentagem de variância total que ele absorve. A prática de análise de 

componentes principais é considerada sob o objetivo de redução do espaço 

paramétrico. Uma das dificuldades encontradas pelos pesquisadores no uso dessa 

técnica consiste na determinação do número de componentes que deve ser utilizado 

na redução do espaço paramétrico (SILVA; PADOVANI, 2006). 

Na avaliação de 11 linhagens e três cultivares de feijão-vagem de 

crescimento determinado, utilizando oito caracteres qualitativos, Moreira et al. (2009) 

observaram que na análise de divergência genética as oito características avaliadas 

foram representadas pelos três primeiros componentes principais, explicando uma 

variação total acumulada de 90,2%, sendo que as características morfológicas de 

vagens e de produção de sementes foram agrupadas nos dois primeiros 

componentes principais e as características relacionadas à produção de vagens 

foram agrupadas no terceiro componente. Rocha et al. (2007), em estudo de 

adaptabilidade e estabilidade produtiva de 20 genótipos de feijão-caupi de porte 

semi-ereto, constataram que os efeitos de genótipos, ambientes e da interação 

genótipo x ambiente, e os três primeiros eixos da análise de componentes principais 

(ACP) foram significativos. Os dois primeiros eixos da ACP explicaram juntos 

55,11% da soma de quadrados da interação, correspondendo a 83,20% do padrão 

da interação genótipo x ambiente. 

A análise de componentes principais tem sido aplicada também em outras 

espécies como: cupuaçuzeiro (ALVES et al., 2003), uva (BORGES et al., 2008), 

cebola (BARBIERI et al., 2005), cacaueiro (DIAS, 1994; DIAS et al., 1997), gergelim 

(ARRIEL et al., 2007) e outras. 

 

2.4.3 Variáveis canônicas 

A técnica de variáveis canônicas é similar à de componentes principais, pois 

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

originalmente contidas em um grupo de n variáveis, em poucas variáveis, que 
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apresentam as propriedades de reterem o máximo de variação originalmente 

disponível e serem independentes entre si. Entretanto, esta técnica baseia-se nas 

informações entre e dentro de subamostras (ou entre indivíduos de cada 

subamostra), havendo, portanto, necessidade de dados, em nível de subamostras, 

com repetições (CRUZ; CARNEIRO 2006). Assim, quando o experimento for 

realizado em estrutura em que se tem delineamento experimental, pode-se utilizar 

esta técnica multivariada na eliminação das variáveis menos importantes (GRAVINA 

et al., 2004). 

Os descartes de caracteres mediante variáveis canônicas pode ser feito por 

meio dos maiores coeficientes a eles associados, partindo-se das últimas variáveis. 

Após a eliminação de caracteres, a primeira variável canônica envolverá quase toda 

a variância estimada. Assim, os autovetores da primeira variável canônica associada 

aos caracteres não eliminados podem ser usados para gerar uma função ou um 

índice multivariado, que representará o conjunto dos caracteres avaliados no 

experimento. Esse índice pode ser submetido às análises genético-estatísticas, 

reduzindo os trabalhos com as análises, economizando tempo e facilitando as 

conclusões e interpretações dos resultados (GRAVINA et al., 2004).    

A análise também pode ser utilizada para representar várias populações em 

um subespaço de menor dimensão. Essa análise procura, com base em um grande 

número de características originais correlacionadas, obter combinações lineares das 

características denominadas variáveis canônicas, de tal forma que a correlação 

entre essas variáveis seja nula (KHATTREE; NAIK, 2000). 

Muitos autores vêm utilizando essa técnica em seus estudos, como Barelli et 

al. (2009), no estudo de divergência genética em cultivares tradicionais de feijão do 

estado de Mato Grosso do Sul. Objetivando avaliar a divergência genética em 35 

cultivares tradicionais, foi observado que as duas primeiras variáveis canônicas 

foram suficientes para explicar cerca de 81,90% da variação total observada neste 

estudo. Os resultados revelaram uma ampla diversidade genética entre as 

cultivares. Já Ceolin et al. (2007), com o objetivo de avaliar a divergência genética 

entre feijão do grupo carioca pelo método de Tocher e por dispersão gráfica das 

variáveis canônicas, visaram identificar as populações com ampla variabilidade 

genética. Com base na avaliação de dezoito genótipos em quatro épocas eles 

constataram que o peso médio de 100 sementes, em três experimentos, e o número 

médio de vagens por planta, em um experimento, foram as características mais 
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importantes para a divergência genética, o que representa mais de 46% da variação 

total na primeira variável canônica. Assim as duas primeiras variáveis canônicas 

foram suficientes para explicar cerca de 88,23% da variação total observada na 

média dos quatro ambientes. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

A divergência genética do germoplasma de feijão-fava do BAG da UFPI foi 

estimada com base em caracteres agromorfológicos, e marcadores microssatélites. 

Na primeira etapa, as atividades experimentais foram desenvolvidas na UFPI e na 

segunda, na ESALQ-USP. 

 

3.1 Divergência genética utilizando caracteres agromorfológicos  

 

3.1.1 Instalação e condução do experimento 

O experimento para caracterização e avaliação de 26 subamostras de feijão-

fava selecionadas com base em procedências distintas (Tabela 1) foi conduzido no 

campo experimental do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias 

da UFPI, localizada no município de Teresina, PI, no ano agrícola de 2006. O termo 

“subamostra” foi designado pela Orientação Técnica nº. 2 (2001), do Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético.  

O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com quatro 

repetições. A parcela experimental foi composta por três fileiras de 4,0m de 

comprimento, cada uma com cinco plantas, e a fileira central correspondeu à área 

útil. O espaçamento utilizado foi de 1,0m entre linhas e 0,8m entre plantas. Na 

semeadura, utilizou-se quatro sementes por cova e após trinta dias foi realizado o 

desbaste, deixando-se uma planta por cova. Foram realizados os tratos culturais e 

fitossanitários recomendados para a cultura (GOMES; LOPES, 2006).  
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Tabela 1. Subamostras do Banco Ativo de Germoplasma de feijão-fava da 

Universidade Federal do Piauí utilizadas no estudo. Teresina - PI, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DA 

SUBAMOSTRA 
SUBAMOSTRA PROCEDÊNCIA 

01 UFPI 234 Coimbra (MG) 

02 UFPI 237 Bom Sucesso (MG) 

03 UFPI 272 - 

04 UFPI 222 Ipameri (GO) 

05 UFPI 032 Várzea Grande (PI) 

06 UFPI 251 Cáceres (MT) 

07 UFPI 228 Porto Firme (MG) 

08 UFPI 220 Ipameri (GO) 

09 UFPI 121 Bom Jesus (PI) 

10 UFPI 274 Cajazeiras (PB) 

11 UFPI 230 Porto Firme (MG) 

12 UFPI 177 Fortaleza (Ceará) 

13 UFPI 173 - 

14 UFPI 275 Cajazeiras (PB) 

15 UFPI 216 Itapiraquan (GO) 

16 UFPI 278 Cajazeiras (PB) 

17 UFPI 189 Inhuma (PI) 

18 UFPI 277 São Pedro (PI) 

19 UFPI 276 Cajazeiras (PB) 

20 UFPI 264 Ipanema (MG) 

21 UFPI 280 Maranhão 

22 UFPI 229 Rio Casca (MG) 

23 UFPI 282 Maranhão 

24 UFPI 271 Paraguai 

25 UFPI 243 Rio Casca (MG) 

26 UFPI 134 Ceará 
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3.1.2 Caracterização e avaliação das subamostras 

Na caracterização agromorfológica das subamostras utilizou-se 25 descritores 

estabelecidos pelo Bioversity International para Phaseolus lunatus, sendo 17 

quantitativos e 8 qualitativos relacionados a seguir. 

 

A) Quantitativos:  

 Número de dias para a emergência da plântula (NDE) – número de dias 

desde a semeadura até a emergência da plântula; 

 Comprimento da folha (CmF) – corresponde à medida em milímetros, 

determinada com paquímetro digital, em dez folhas,  tomadas ao acaso; 

 Largura da folha (LaF) – corresponde à medida em milímetros, determinada 

com paquímetro digital, em dez folhas,  tomadas ao acaso; 

 Número de dias para floração (NDF) – número de dias da emergência da 

planta até a floração. O período de florescimento foi considerado quando 50% 

das flores estavam abertas; 

 Tamanho do botão floral (TBF) – medida determinada imediatamente antes 

da abertura da flor, com base na seguinte escala: (3) pequeno – entre 3,6 e 

4,5 cm, (5) médio – entre 5,6 e 6,5 cm, (7) grande – entre 7,6 e 8,5 cm; 

 Número de nós no cacho (NNC) – corresponde à contagem do número de 

nós presentes no cacho de cada uma das 10 plantas tomadas ao acaso, no 

período de enchimento da vagem; 

 Comprimento do cacho (CmC) – corresponde à medida, em milímetros, de um 

cacho de cada uma das 10 plantas tomadas ao acaso no período de 

enchimento da vagem, utilizando-se paquímetro digital; 

 Numero de nós no caule principal (NCP) – corresponde à contagem a partir 

do primeiro nó, após a cicatriz da primeira folha até o ramo principal, 

determinado em dez plantas tomadas ao acaso;  

 Número de dias para o aparecimento da vagem (NDAV) – número de dias 

desde a emergência até que 50% das plantas tenham vagens; 

 Largura da vagem (LaV) – medida em milímetro utilizando-se paquímetro 

digital, aferida em 20 vagens maduras, tomadas ao acaso; 

 Comprimento da vagem (CmV) – refere-se à medida em milímetro aferida em 

20 vagens maduras, tomadas ao acaso, utilizando-se paquímetro digital. No 
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caso de vagens curvas, mediu-se a maior linha ereta da base da vagem até 

sua extremidade; 

 Número de lóculos por vagem (NLV) – número de funículos de 20 vagens, 

tomadas ao acaso; 

 Número de sementes por vagem (NSV) – número médio de sementes por 

vagem, aferido em 20 vagens maduras tomadas ao acaso;  

 Espessura da semente (EsS) – corresponde à medida em milímetros, 

determinada com paquímetro digital, em dez sementes secas, tomadas ao 

acaso; 

 Comprimento da semente (CmS) – medida em milímetros, de dez sementes 

secas, tomadas ao acaso, utilizando-se paquímetro digital; 

 Largura da semente (LaS) – corresponde à medida em milímetros, 

determinada com paquímetro digital, em dez sementes secas, tomadas ao 

acaso; 

 Peso de cem sementes (P100) – peso, em gramas, de cem sementes 

tomadas ao acaso, determinada em balança de precisão; 

 

B) Qualitativos: 

 Padrão do tegumento da semente (PteS) – refere-se às diferentes formas e 

localização dos pigmentos na testa da semente, empregando-se a seguinte 

escala: (0) Ausente, (1) Padrão apenas à volta do aureolo, (2) Auréolo distinto 

com poucos sinais no corpo, (3) Auréolo distinto com muitos sinais no corpo, 

(4) Auréolo distinto com manchas em menos de 50% do corpo, (5) Auréolo 

distinto com manchas em mais de 50% do corpo, (6) Auréolo semelhante ao 

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

micrópilo), presença de alguns sinais, (7) Auréolo semelhante ao padrão, 

maculado na região do hilo e o lado frontal, possível presença de alguns 

sinais, (8) Auréolo semelhante ao padrão, maculado na região do hilo, lado 

frontal, lado de trás e em baixo, (9) Auréolo semelhante ao padrão, maculado 

na região do hilo, corpo com bandas radiadas a  partir da região do hilo, (10) 

Auréolo semelhante ao padrão, maculado na região do hilo, corpo com 

manchas orientadas radialmente e transversalmente, (11) Corpo 

dispersamente marmoreado, (12) Corpo moderadamente marmoreado, 
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formando algumas manchas, (13) Corpo intensamente marmoreado, fundo da 

semente quase invisível. 

 Cor do fundo da semente (Cfu) – considerou-se a cor mais clara do 

tegumento da semente, classificando-se em: (1) Verde, (2) Branco, (3) 

Cinzento, (4) Amarelo, (5) Cor de tijolo, (6) Castanho claro, (7) Castanho, (8) 

Rosa, (9) Vermelho, (10) Vermelho escuro, (11) Vermelho púrpura, (12) Preto. 

 Pigmentação do caule principal (PCP) – característica avaliada de 4 a 6 

semanas depois da sementeira, com base na seguinte escala: (0) Sem 

pigmentação, (3) Localizada nos nós, (5) Generalizada, (7) Quase total. 

 Forma do folíolo (FoF) – característica observada no folíolo terminal da 

terceira folha trifoliada, de acordo com a relação entre o comprimento (c) e a 

largura (l), determinada pela seguinte escala: (1) Redondo – relação c/l menor 

que 1,5; (3) Oval – relação c/l entre 1,5 e 2; (5) Oval lanceolado – relação c/l 

entre 2 e 3; (7) Lanceolado – relação c/l entre 3 e 6; (9) Linear-lanceolado – 

relação c/l maior que 6. 

 Cor da asa (CA) – determinada com base na seguinte escala: (1) Branca, (3) 

Rosa claro, (5) Rosa escuro a púrpura, (7) Violeta. 

 

As sementes também foram classificadas quanto ao tamanho, segundo 

Mateo Box, citado por Vilhordo et al. (1996), em: pequena (massa de 100 sementes 

menor que 30 g), média (31 a 40 g), normal (41 a 59 g) e grande (massa de 100 

sementes maior que 60 g). Quanto à forma, a classificação das sementes foi 

realizada em função do índice J, obtido pela relação entre comprimento e largura 

(C/L), em: esférica (1,16 a 1,42 mm), elíptica (1,43 a 1,65 mm) e oblonga/reniforme 

curta (1,66 a 1,85 mm). A classificação quanto ao perfil, ocorreu em função do índice 

H, com base na relação espessura/largura (E/L), em: achatada (menor que 0,69 

mm) e semi-achatada (0,70 a 0,79 mm), segundo Puerta Romero, citado por 

Vilhordo et al. (1996). 

 

3.1.3 Análise estatístico-genética 

Os dados de 17 descritores quantitativos foram submetidos à análise de 

variância (ANAVA). As médias dos descritores que apresentaram diferença 

significativa entre as subamostras, foram agrupadas pelo método de Scott-Knott 

(SCOTT; KNOTT, 1974), a 5% de probabilidade. A identificação da importância 
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desses descritores foi realizada com base no método de Singh (SINGH, 1981), o 

qual se baseia na partição do total das estimativas das distâncias de Mahalanobis 

(D²), considerando todos os possíveis pares de subamostras, para as partes devidas 

a cada caráter. Este método considera como menos importante os descritores que 

apresentam menor variabilidade ou estão representados por outros (CRUZ; 

CARNEIRO, 2006). 

As técnicas multivariadas foram utilizadas para quantificar a divergência 

genética. Empregou-se nos dados quantitativos as seguintes técnicas de 

agrupamentos: o método de Otimização Tocher, citado por Rao (1952) e o método 

hierárquico UPGMA, adotando-se como medida de dissimilaridade a distância 

generalizada de Mahalanobis, cujos resultados foram utilizados para a comparação 

dos padrões de agrupamentos produzidos pelos dois tipos de métodos. Utilizou-se 

também a análise por Variáveis Canônicas, para a realização dessa análise as 

médias originais dos caracteres são transformadas por um processo de 

condensação pivotal, originando novas variáveis que se caracterizam por apresentar 

covariâncias residuais nulas e variâncias residuais iguais a um (CRUZ; CARNEIRO, 

2006). 

Na análise dos cinco descritores qualitativos, utilizou-se o método de 

Otimização de Tocher, empregando-se a distância Euclidiana como medida de 

dissimilaridade. Para obtenção da matriz de dissimilaridade, utilizou-se a moda de 

cada variável multicategórica por subamostra. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa 

Genes (CRUZ, 2001), sendo os dados analisados por meio do seguinte modelo 

estatístico: 

 

Yij = μ + ti + bj + eij 

em que: 

Yij: valor observado da parcela que recebeu o tratamento i no bloco j;  

μ: média geral; 

ti: efeito do tratamento i; 

bj: efeito do bloco j; 

eij: erro experimental associado à parcela que recebeu o tratamento i no bloco j. 
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3.2 Análise molecular 

 

3.2.1 Semeadura e coleta de tecido foliar 

As sementes das 26 subamostras de feijão-fava foram colocadas em vasos, 

em casa de vegetação, e após 30 dias foram retiradas amostras de tecido foliar 

jovem para a extração de DNA genômico. De cada sub-amostras, quantidades 

iguais de folhas de 2 plantas (em “Bulk”) foram misturadas, no momento de coleta do 

material. As folhas coletadas foram congeladas em nitrogênio líquido e liofilizadas 

por 72h (-50°C, pressão de 0,04mbar), sendo em seguida moídas em moinho 

mecânico (MA048, MARCONI). O pó resultante foi acondicionado em frascos 

plásticos fechados e armazenados em temperatura ambiente. 

 

3.2.2 Extração e quantificação de DNA 

O DNA das amostras foi extraído a partir de folhas liofilizadas e moídas, 

utilizando-se o protocolo CTAB, descrito por DOYLE & DOYLE (1990). Para realizar 

a extração do DNA das 26 subamostras, 30 mg das folhas liofilizadas e moídas 

foram colocadas em eppendorfs de 2mL devidamente identificados para cada 

subamostra, e nestes foram acrescentados 1000 μL de tampão de extração CTAB 

(pré-aquecido a 65 ºC), sendo então fechados e agitados para ressuspender o tecido 

no tampão. Em seguida, os tubos foram incubados em banho-maria durante 60 min 

a 65 ºC, sendo posteriormente agitados manualmente por inversão a cada 10 

minutos, para que houvesse uma homogeneização. Após esta etapa, os tubos foram 

retirados do banho-maria e deixados sobre a bancada por cinco minutos para que os 

mesmos atingissem a temperatura ambiente.  

Foi adicionado a cada tubo 800 μL de solução composta por clorofórmio 

misturado a álcool isoamílico na proporção de 24:1, sendo os mesmos agitados por 

5 minutos, invertendo-os no mínimo 20 vezes, até fazer uma emulsão homogênea e 

depois centrifugados por 5 minutos a 12000 rpm, transferindo-se o sobrenadante 

para novos tubos, também marcados. Depois, foi adicionado 500 μL de isopropanol 

gelado, misturado suavemente até formar um precipitado e, logo após, os tubos 

foram centrifugados durante 10 minutos a 12000 rpm, descartando-se suavemente o 

máximo de sobrenadante, invertendo os tubos sem perder o pellet. Adicionou-se 500 

μL de etanol 70% para remover as impurezas do precipitado, deixando-o imerso por 

5 a 10 minutos e invertendo-o suavemente. Os tubos foram centrifugados durante 5 
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minutos a 12000 rpm e o etanol foi descartado. Depois o procedimento foi repetido 

utilizando-se 500 μL de etanol 95%. O precipitado (pellet) foi deixado secar em 

temperatura ambiente, para evaporar os resíduos de etanol, e em seguida, cada 

precipitado foi dissolvido em 70μL de tampão TE (10 mM Tris-HCl pH 8,0; 1 mM de 

EDTA pH 8,0), acrescido de 0,7μL de RNase (10 mg/mL) em cada tubo. Foram 

então deixados sobre a bancada durante a noite (overnight), e por fim armazenados 

a uma temperatura de -20 ºC, no freezer. 

Para avaliar a qualidade e a concentração do DNA extraído, alíquotas de DNA 

obtido de cada subamostra foram quantificadas em gel de agarose a 1%, corado 

com Syber safe, comparando-se com o DNA padrão do fago lambda. O DNA das 

amostras foi diluído para uma concentração final de 10 ng/μL. 

 

3.2.3. Reações de amplificação e detecção de polimorfismo alélico 

Para o estudo da divergência genética, 24 marcadores microssatélites 

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

fava (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Identificação dos primers utilizados na genotipagem das 26 subamostras 

de feijão-fava do Banco de Germoplasma da UFPI. Teresina - PI, 2010. 

LOCO PRIMER REFERÊNCIA 

AG1 
F: CATGCAGAGGAAGCAGAGTG 
R: GAGCGTCGTCGTTTCGAT 

Gaitán et al. (2002) 

GATS91 
F: GAGTGCGGAAGCGAGTAGAG 
R: TCCGTGTTCCTCTGTCTGTG 

Gaitán et al. (2002) 

BM160 
F: CGTGCTTGGCGAATAGCTTTG 
R: CGCGGTTCTGATCGTGACTTC 

Gaitán et al. (2002) 

BM140 
F: TGCACAACACACATTTAGTGAC 
R: CCTACCAAGATTGATTTATGGG 

Gaitán et al. (2002) 

BM156 
F: CTTGTTCCACCTCCCATCATAGC 
R: TGCTTGCATCTCAGCCAGAATC 

Gaitán et al. (2002) 

BM164 
F: CCACCACAAGGAGAAGCAAC 
R: ACCATTCAGGCCGATACTCC 

Gaitán et al. (2002) 

BM183 
F: CTCAAATCTATTCACTGGTCAGC 
R: TCTTACAGCCTTGCAGACATC 

Gaitán et al. (2002) 

BM211 
F: ATACCCACATGCACAAGTTTGG 
R: CCACCATGTGCTCATGAAGAT 

Gaitán et al. (2002) 

BM114 
F: AGCCTGGTGAAATGCTCATAG 
R: CATGCTTGTTGCCTAACTCTCT 

Gaitán et al. (2002) 

 

 

Continua... 
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Tabela 2. Identificação dos primers utilizados na genotipagem das 26 subamostras 

de feijão-fava do Banco de Germoplasma da UFPI. Teresina - PI, 2010. (Conclusão) 

LOCO PRIMER REFERÊNCIA 

BM141 
F: TGAGGAGGAACAATGGTGGC 
R: CTCACAAACCACAACGCACC 

Gaitán et al. (2002) 

BM146 
F: GAGATGAGTCCTTTCCCTACCC 
R: TGCAGACACAATTTATGAAGGC 

Gaitán et al. (2002) 

BM154 
F: TCTTGCGACCGAGCTTCTCC 
R: CTGAATCTGAGGAACGATGACCAG 

Gaitán et al. (2002) 

BM155 
F: GTTCATGTTTGTTTGACAGTTCA 
R: CAGAAGTTAGTGTTGGTTTGATACA 

Gaitán et al. (2002) 

BM170 
F: AGCCAGGTCCAAGACCTTAG 
R: AGATAGGGAGCTGGTGGTAGC 

Gaitán et al. (2002) 

BM172 
F: CTGTAGCTCAAACAGGGCACT 
R: GCAATACCGCCATGAGAGAT 

Gaitán et al. (2002) 

BM189 
F: CTCCCACTCTCACCCTCACT 
R: GCGCCAAGTGAAACTAAGTAGA 

Gaitán et al. (2002) 

BM212 
F: AGGAAGGGATCCAAAGTCACTC 
R: TGAACTTTCAGGTATTGATGAATGAAG 

Gaitán et al. (2002) 

BMd-53 
F: TGCTGACCAAGGAAATTCAG 
R: GGAGGAGGCTTAAGCACAAA 

Blair et al. (2003) 

BMd-12 
F: CATCAACAAGGACAGCCTCA 
R: GCAGCTGGCGGGTAAAACAC 

Blair et al. (2003) 

BMd-41 
F: CAGTAAATATTGGCGTGGATGA 
R: TGAAAGTGCAGAGTGGTGGA 

Blair et al. (2003) 

BMd-42 
F: TCATAGAAGATTTGTGGAAGCA 
R: TGAGACACGTACGAGGCTGTAT 

Blair et al. (2003) 

PVatcc001 
F: ATGCATGTTCCAACCACCTTCTC 
R: GGAGTGGAACCCTTGCTCTCATC 

Yu et al. (2000) 

PVat001 
F: GGGAGGGTAGGGAAGCAGTG 
R: GCGAACCACGTTCATGAATGA 

Yu et al. (2000) 

PVag003 
F:TCACGTACGAGTTGAATCTCAGGAT 
R: GGTGTCGGAGAGGTTAAGGTTG 

Yu et al. (2000) 

 

As reações de amplificação para 17 locos (GAITÁN et al., 2002) foram 

realizadas com 20 ng de DNA, 1 U de Taq DNA polimerase , 2,0 mM de cloreto de 

magnésio (MgCl2), 0,2 mM de cada dNTP, 0,1 μM de cada “primer” (“forward” e 

“reverse”) e tampão da reação de PCR 1x, para um volume final de 20 μL. As 

condições de amplificação utilizadas foram: 1) 94°C, 2 min; 2) 94°C 15 seg; 3) 

temperatura de anelamento (Ta) específica para cada SSR por 15 seg.; 4) 72°C 15 

seg.; 5) volta ao passo 2 por 30 vezes e alguns por 40 vezes; 6) 72°C por 10 min.  

As reações de amplificação para 4 locos (BLAIR et al., 2003) foram realizadas 

do seguinte modo: 20 ng DNA, 1 U de Taq DNA polimerase , 2,5 mM de MgCl2, 0,2 

mM de cada dNTP, 0,1 μM de cada “primer” (“forward” e “reverse”) e tampão da 
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reação de PCR 1x, para um volume final de 20 μL. As reações de amplificações para 

esses locos foram conduzidas com a seguinte programação: 1) 92°C, 5 min; 2) 92°C 

1 min; 3) temperatura de anelamento (Ta) específica para cada SSR por 1 min.; 4) 

72°C 2 min, 5) volta ao passo 2 por 30 vezes; 6) 72°C por 5 min. Por fim, para os 3 

locos (Yu et al., 2000) as reações de amplificação fora preparadas contendo 25 ng 

DNA, 1 U de Taq DNA polimerase, 1,0 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP, 0,15 

μM de cada “primer” (“forward” e “reverse”) e tampão de PCR 1x, para um volume 

final de 20 μL. Na amplificação, as condições utilizadas foram: 1) 94°C, 1 min; 2) 

94°C 25 seg; 3) temperatura de anelamento (Ta) específica para cada SSR por 25 

seg.; 4) 68°C 25 seg, 5) volta ao passo 2 por 35 vezes.  

O termociclador BIO-RAD (MyCycler) foi utilizado para fazer todas as reações 

de amplificação, e a checagem das amplificações foram feitas por eletroforese 

horizontal em gel de agarose a 1% corados com Syber Safe.  

Os produtos de amplificações foram separados sob condições desnaturantes 

em gel de poliacrilamida a 7%, uréia 7M, TBE 1X, sendo a eletroforese realizada em 

cubas verticais, durante 3 a 4 horas e meia, por meio de uma potência constante de 

70 watts. Antes da aplicação das amostras, o gel foi submetido a uma pré corrida de 

40 minutos, com o objetivo de obter uma temperatura razoável para a corrida dos 

fragmentos. Os fragmentos foram detectados por coloração com nitrato de prata, 

segundo protocolo de Creste et al. (2001), e seus tamanhos estimados através da 

comparação com um marcador de peso molecular (ladder de 10 pb da invitrogen). 

Os fragmentos de diferentes tamanhos foram considerados como diferentes alelos. 

 

3.2.4 Análises estatístico- genéticas  

A heterozigosidade de um marcador é a probabilidade de um indivíduo ser 

heterozigoto no locus marcador e depende do número de alelos e de sua frequência 

na população. O parâmetro He (heterozigosidade esperada) relaciona-se à 

probabilidade de dois gametas tomados ao acaso em uma população, possuírem 

alelos distintos em um determinado loco. Enquanto o parâmetro Ho 

(heterozigosidade observada) é a real proporção de indivíduos heterozigotos nas 

amostras da população estudada. A heterozigosidade média esperada ou a 

diversidade genética de um locus é equivalente à heterozigosidade observada, 

considerando-se apenas as populações em completo equilíbrio. Desse modo, temos 

a seguinte fórmula: 
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He = 1 – Σ(pi
2) 

Ho = 1 – Σpii 

 

Nas expressões descritas anteriormente, temos pi = frequência alélica 

estimada do i-ésimo alelo; pii = freqüência estimada do homozigoto, sendo que a 

estimativa média desses valores é calculada pela media aritmética entre todos os 

locos analisados. 

A partir da genotipagem dos géis, as frequências alélicas, o número de alelos 

por loco, a heterosigosidade observada (Ho) e a heterosigosidade esperada (He), 

para estimar a diversidade genética foram obtidas utilizando-se o programa FSTAT 

2.9.3 (GOUDET, 2002). 

O Conteúdo de Informação Polimórfica (PIC - Polymorphism Information 

Content), descrito por Botstein et al. (1980), foi calculado em função do número de 

alelos detectados, da sua distribuição e frequência na população estudada. Os 

valores do PIC por loco são determinados pela expressão:   

 

PIC = 1 – Σpi
2 

 

Nesta expressão, pi é a frequência do alelo i na população. O cálculo é 

baseado no número de alelos detectados por determinado loco e a frequência 

relativa de cada alelo no conjunto total das subamostras. Portanto, o PIC fornece 

uma estimativa do poder discriminatório do loco e esta relacionado com o número de 

alelos, que, por sua vez, esta diretamente associado a divergência genética e ao 

número de subamostras em estudo. Segundo a classificação de Botstein et al. 

(1980), marcadores com valores de PIC superiores a 0,5 são considerados muito 

informativos, valores entre 0,25 e 0,50, mediamente informativos, e valores inferiores 

a 0,25, pouco informativo.  

O programa “Structure” (PRITCHARD et al., 2000) foi utilizado 

alternativamente para inferir o número de grupos (K) de indivíduos geneticamente 

relacionados através de métodos bayesianos, não necessitando de informações 

hierárquicas a priori, com o objetivo de visualizar a estrutura genética do BAG de 

feijão-fava. As análises no Structure foram conduzidas segundo modelo haplóide. Os 

outros parâmetros utilizados nesse estudo foram: 50.000 burn-ins, 500.000 
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simulações de Monte Carlo de Cadeias de Markov (MCMC), com 10 arquivos de 

parâmetros contendo valores de K=1 a K= 10 e cinco corridas para cada valor de K. 

O modelo utilizado foi sem mistura (no admixture model) e as frequências dos alelos 

foram correlacionadas. 

A determinação do número K mais provável em relação aos propostos foi 

realizada utilizando-se valores de ∆K, (EVANNO et al., 2005). A partir do valor do k 

selecionado, foi gerado um gráfico utilizando o programa Structure. 

Pela matriz de distância genética modificada por Rogers (WRIGHT, 1978), foi 

construído um dendrograma pelo método UPGMA utilizando-se o programa TFPGA 

(MILLER, 1997). A estabilidade dos agrupamentos foi testada por meio de 10.000 

reamostragens bootstrap. O valor cofenético foi calculado através do Teste de 

Mantel, com 1000 permutações por meio do software NTSYS (ROHLF, 1989), cujo 

objetivo era estimar quanto da matriz original foi explicada pelo dendrograma obtido. 

Utilizando-se o mesmo programa, foi realizado também uma análise de 

componentes principais. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização Agromorfológica – Caracteres Quantitativos 

 

 4.1.1 Análise de variância  

A análise de variância univariada para os 17 descritores quantitativos 

estudados mostrou diferenças significativas em nível de 1% e 5% de probabilidade, 

pelo teste F, com exceção do CmF e LaF (Tabela 3). Portanto há presença de 

variabilidade genética para a grande maioria dos descritores estudados, 

consequentemente, possibilidade de obtenção de ganhos genéticos com a seleção 

de subamostras superiores. 

Em relação aos coeficientes de variação experimental (CV), os valores 

mínimos e máximos observados foram de 4,33% (TBF) e 29,46% (CmC). O 

comprimento do cacho por ser mais influenciado pelo ambiente, provavelmente 

revela-se muito variável contribuindo para um maior coeficiente de variação.  

Segundo Gomes e Garcia (2002), o coeficiente de variação estima a precisão 

experimental, e com base em experimentos de campo eles propõem uma escala 

onde os coeficientes de variação podem ser considerados como: baixos (valores 

inferiores a 10%), médios (entre 10 a 20%), altos (entre 20 a 30%) e muito altos 

(superiores a 30%). Os descritores CmV, LaV, NLV, CmS, LaS, EsS e TBF 

apresentaram valores de coeficientes inferiores a 10%, portanto, a partir dessa 

escala de classificação, podem ser considerados baixos. O NSV, CmF, LaF, P100, 

NDE, NDF e NDAV apresentaram, respectivamente, coeficientes cujas magnitudes 

foram 10,64%, 11,86%, 12,65%, 18,20%, 12,18%, 10,91% e 11,50%, sendo então 

considerados médios. Os descritores NCP, NNC e CmC apresentaram valores mais 

elevados, sendo respectivamente, 24,36%, 21,69% e 29,46%, e de acordo com a 

escala são considerados altos. Contudo, tal classificação não leva em consideração 

as particularidades da cultura estudada e não faz distinção quanto à natureza do 

caráter avaliado (COSTA et al., 2002). 

A precisão avaliada pela magnitude do CV, além de variar de acordo com as 

condições experimentais também é influenciada pela variável resposta em estudo. 

Portanto, para os três últimos descritores mencionados houve variação pronunciada, 

o que pode ser devido ao controle poligênico dos caracteres e da sensibilidade aos 

fatores ambientais. 
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Tabela 3. Estimativas dos quadrados médios obtidos nas análises de variância relativa aos caracteres avaliados em 

subamostras de feijão-fava. Teresina - PI, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 * significativo a 5 % de probabilidade pelo teste F, ** significativo a 1 % de probabilidade pelo teste F  

CmV = comprimento da vagem , LaV = largura da vagem, NLV = número de lóculos por vagem, NSV = número de sementes por vagem, CmS = 
comprimento da semente, LaS = largura da semente, EsS = espessura da semente, CmF = comprimento da folha, LaF = largura da folha, NNC = 
número de nós no cacho, CmC = comprimento do cacho, P100 = peso de 100 sementes, NDE = número de dias para emergência da plântula, NDF 
= número de dias para floração, NDAV = número de dia para aparecimento da vagem, TBF = tamanho do botão floral, NCP = número de nós no 
caule principal. 
 

F.V G.L 

   QM      

NDE 
CmF 

(mm) 

LaF 

(mm) 
NDF 

TBF  

(mm) 
NNC 

CmC 

(mm) 
NCP NDAV 

Blocos 3   0,92 333,72  192,18  120,90  0,24   6,27  928,01   50,73  150,56 

Tratamentos 25   3,54**  34,50   22,73  236,45**  0,51**   5,71*   79,70*    8,94**  209,55** 

Resíduo 75   0,55  49,28   23,79   60,60  0,09   3,73 439,70    3,70   81,23 

CV%  12,18  11,86  12,65   10,91  4,33 21,69  29,46  24,36   11,50 

F.V G.L 

   QM      

LaV  

(mm) 

CmV 

(mm) 
NLV NSV 

EsS 

 (mm) 

CmS 

(mm) 

LaS 

(mm) 

P100  

(g) 
 

Blocos 3   2,79   68,65   0,94   0,01   0,06   2,74   0,79  133,01  

Tratamentos 25 10,99** 543,78**   0,13**   0,32**   0,62** 19,91**   5,29**  829,91**  

Resíduo 75   0,48   31,07   0,05   0,07   0,09   1,19   0,28   66,67  

CV%    4,78    8,56   7,60  10,64   4,93   8,38   5,79   18,20  
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Os coeficientes de variação obtidos neste estudo para os caracteres CmS 

(8,38%), LaS (5,79%), EsS (4,93%) e P100 (18,20%) foram semelhantes aos 

relatados por Santos et al. (2010a), ao estudar a divergência genética dos 

caracteres físicos e químicos de sementes de feijão-fava, obtendo um CV para 

comprimento da semente de 7,68%; largura da semente de 5,96%; espessura da 

semente de 4,56% e massa de cem sementes de 18,01%. Castiñeiras et al. (1991), 

estudando a variabilidade de sementes de feijão-fava em Cuba, observou um CV 

para comprimento, largura e espessura da semente de 7,31%, 8,39% e 6,21%, 

respectivamente, sendo que os dois últimos foram superiores aos relatados no 

presente estudo.  

As diferenças entre as subamostras demonstraram presença de variabilidade 

para os descritores analisados, exceto CmF, LaF, NNC e CmC (Tabela 4). Os 

descritores LaV, CmS e LaS apresentaram maior variabilidade entre as 

subamostras, formando cinco grupos diferentes, seguidos pelos descritores CmV, 

NSV, EsS e P100, que permitiram a formação de quatro grupos distintos.
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Tabela 4 – 1Médias dos descritores CmV, LaV, NLV, NSV, CmS, LaS e EsS 

avaliados em 26 subamostras de feijão-fava. Teresina - PI, 2006. 

Subamostra 
CmV 
(mm) 

LaV 
(mm) 

NLV NSV 
CmS 
(mm) 

LaS 
(mm) 

EsS 
(mm) 

UFPI 234 52,92 d 13,20 d 2,84 b 2,02 c 11,31 e 8,20 e 5,83 c 
UFPI 237 50,46 d 12,11 e 2,86 b 2,33 b 10,62 e 7,77 e 5,61 d 
UFPI 272 74,89 b 14,94 b 2,75 b 2,25 b 15,55 b 10,03 b 6,20 b 
UFPI 222 50,75 d 13,08 d 2,91 b 2,23 b 9,93 e 7,67 e 5,94 c 
UFPI 032 80,70 a 17,07 a 3,09 a 2,67 a 15,84 b 10,35 b 5,96 c 
UFPI 251 59,04 c 12,20 e 2,92 b 2,34 b 12,52 d 8,62 d 5,32 d 
UFPI 228 59,37 c 13,84 c 3,05 a 2,58 a 11,18 e 8,02 e 5,42 d 
UFPI 220 49,67 d 13,06 d 2,97 a 2,44 a 9,65 e 7,48 e 5,94 c 
UFPI 121 62,02 c 14,02 c 2,88 b 2,67 a 10,92 e 8,88 d 6,29 b 
UFPI 274 83,59 a 15,70 b 2,87 b 2,51 a 15,75 b 10,38 b 6,12 b 
UFPI 230 54,99 d 11,73 e 2,89 b 2,28 b 10,51 e 7,41 e 5,58 d 
UFPI 177 64,52 c 14,96 b 2,81 b 2,43 a 13,69 c 9,87 c 5,94 c 
UFPI 173 85,38 a 17,37 a 3,36 a 2,80 a 14,99 b 9,65 c 5,87 c 
UFPI 275 67,53 b 16,26 a 2,69 b 2,23 b 14,83 b 10,13 b 6,21 b 
UFPI 216 49,74 d 11,89 e 2,72 b 1,61 d 12,07 d 8,58 d 5,45 d 
UFPI 278 67,77 b 15,36 b 3,11 a 2,85 a 12,26 d 9,25 c 6,31 b 
UFPI 189 72,04 b 15,86 b 3,20 a 2,77 a 14,11 c 10,52 b 6,38 b 
UFPI 277 78,27 a 15,06 b 3,05 a 2,55 a 14,18 c 9,61 c 5,83 c 
UFPI 276 84,47 a 17,40 a 2,86 b 2,18 b 18,52 a 11,83 a 6,90 a 
UFPI 264 55,75 d 13,36 d 2,69 b 2,02 c 12,39 d 8,71 d 5,37 d 
UFPI 280 73,97 b 15,74 b 2,92 b 2,62 a 14,09 c 10,16 b 6,46 b 
UFPI 229 56,28 d 14,77 b 3,21 a 2,33 b 10,57 e 8,16 e 5,95 c 
UFPI 282 73,90 b 15,14 b 3,05 a 2,80 a 14,53 c 10,37 b 6,53 b 
UFPI 271 66,96 b 14,23 c 2,92 b 2,27 b 13,40 c 9,50 c 5,91 c 
UFPI 243 52,97 d 12,95 d 2,99 a 2,35 b 10,58 e 9,93 e 5,98 c 
UFPI 134 64,80 c 14,33 c 2,52 b 2,33 b 10,03 c 9,73 c 5,44 d 

Média Geral 65,11 14,45 2,93 2,40 13,00 9,18 5,95 
1
Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem pelo teste de Scott-Knott (P < 0,05). 

Descritores: CmV = comprimento da vagem, LaV = largura da vagem, NLV = número de lóculos por 
vagem, NSV = número de sementes por vagem, CmS = comprimento da semente, LaS = largura da 
semente,   EsS = espessura da semente. 

Continua... 
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Tabela 04 – 1Médias dos descritores NCP, TBF, P100, NDE, NDF e NDAV avaliados 

em 26 subamostras de feijão-fava. Teresina - PI, 2006. (Conclusão) 

Subamostra NCP 
TBF 
(mm) 

P100 (g) NDE 
NDF 
(dias) 

NDAV 
(dias) 

UFPI 234 7,55 c 6,66 b 34,47 d 4,85 c 72,45 c 73,72 b 
UFPI 237 8,11 c 7,04 b 28,50 d 4,65 c 67,56 c 72,37 b 
UFPI 272 7,58 c 6,74 b 57,98 b 6,25 b 72,42 c 80,25 a 
UFPI 222 9,36 b 6,73 b 29,40 d 4,90 c 70,72 c 76,66 b 
UFPI 032 6,41 c 7,34 a 54,00 b 6,26 b 64,66 c 69,41 b 
UFPI 251 8,06 c 6,81 b 35,47 d 5,00 c 74,34 c 80,97 a 
UFPI 228 6,16 c 6,72 b 30,93 d 5,12 c 59,76 c 63,85 b 
UFPI 220 7,61 c 6,90 b 28,00 d 4,61 c 65,65 c 72,43 b 
UFPI 121 7,72 c 7,27 a 38,48 d 6,07 b 79,85 b 86,22 a 
UFPI 274 7,43 c 7,59 a 61,13 b 6,41 b 67,14 c 74,37 b 
UFPI 230 8,36 c 6,77 b 27,59 d 5,50 c 70,16 c 83,27 a 
UFPI 177 9,33 b 6,47 b 45,81 c 6,78 b 91,10 a 95,93 a 
UFPI 173 7,41 c 7,44 a 49,46 c 6,20 b 72,39 c 75,56 b 
UFPI 275 6,17 c 7,26 a 58,91 b 8,27 a 76,59 b 80,92 a 
UFPI 216 10,15 b 7,00 b 34,28 d 5,60 c 71,92 c 80,30 a 
UFPI 278 12,58 a 7,32 a 47,40 c 7,05 a 85,42 a 82,50 a 
UFPI 189 7,54 c 7,49 a 59,89 b 6,48 b 85,62 a 91,50 a 
UFPI 277 8,62 c 7,71 a 49,93 c 6,26 b 65,70 c 83,17 a 
UFPI 276 5,95 c 7,48 a 87,79 a 7,38 a 62,38 c 71,96 b 
UFPI 264 6,90 c 6,69 b 34,71 d 5,60 c 62,36 c 69,35 b 
UFPI 280 8,34 c 7,49 a 56,46 b 7,23 a 76,84 b 85,39 a 
UFPI 229 8,11 c 7,13 b 33,11 d 5,16 c 64,56 c 73,00 b 
UFPI 282 5,35 c 7,48 a 55,56 b 7,05 a 72,65 c 82,25 a 
UFPI 271 8,25 c 7,61 a 48,91 c 6,70 b 66,18 c 83,06 a 
UFPI 243 9,36 b 6,94 b 30,68 d 5,85 c 68,92 c 74,33 b 
UFPI 134 6,89 c 6,92 b 47,48 c 6,62 b 66,39 c 74,09 b 

Média Geral 7,89 7,11 44,86 6,07 71,30 78,34 
1
Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem pelo teste de Scott-Knott (P < 0,05) 

Descritores: NCP = número de nós no caule principal, TBF = tamanho do botão floral, P100 = peso de 
100 sementes, NDE = número de dias para emergência da plântula, NDF = número de dias para 
floração, NDAV = número de dia para aparecimento da vagem. 
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Dentre os descritores considerados, aqueles de maior importância econômica 

são CmV, LaV, NSV, CmS, LaS, EsS, P100 e NDF, pois contribuem para a produção 

e para um melhor valor comercial do feijão-fava. Além disso, esses descritores estão 

relacionados com as partes comestíveis mais apreciadas (vagens e sementes). Já o 

NDF, é um descritor importante porque envolve a precocidade. 

Quanto ao CmV, foram encontrados valores variando de 49,67 mm a 85,38 

mm, nas subamostras UFPI 220 e UFPI 173, respectivamente, com uma média geral 

de 65,11 mm. Enquanto que o descritor LaV variou de 11,73 mm a 17,40 mm, nas 

subamostras UFPI 230 e UFPI 276, respectivamente, com média geral de 14,45 mm. 

Santos et al. (2002) estudando a produtividade e morfologia de vagens e sementes 

de variedades de feijão-fava no estado da Paraíba, obteve uma variação para o 

comprimento e largura de vagem de 53,20 mm a 89,90 mm e 10,60 mm a 19,80 mm, 

respectivamente. Vargas et al. (2003), encontrou valores médios para comprimento 

e largura da vagem de populações silvestre de feijão-fava do Vale Central da Costa 

Rica inferiores ao relatado nesse estudo, sendo de 41,50 mm e 9,70 mm, 

respectivamente. Na observação conjunta desses dois descritores, destacaram-se 

as subamostras UFPI 032, UFPI 173 e UFPI 276, as quais podem ser bastante 

promissoras em cruzamentos que objetiva o aumento dessas duas características, 

pois as vagens verdes do feijão-fava podem ser utilizadas na alimentação. 

O NSV apresentou amplitude média de 1,61 a 2,85 sementes por vagens, 

com média geral de 2,40. Santos et al. (2002) e Guimarães et al. (2007), observaram 

uma variação de duas a quatro sementes por vagens. Lopes et al. (2010) relataram 

valores mínimos e máximos para o número de sementes por vagens, 

respectivamente, de 1,50 e 4,00 sementes, e uma média de 2,43, semelhante aos 

obtidos nesse estudo.  

Para os descritores CmS, LaS, EsS e P100, as médias gerais foram de 13,00 

mm, 9,18 mm, 5,95 mm e 44,86 g, respectivamente (Tabela 4). Na observação 

conjunta desses quatro descritores, destaca-se a subamostra UFPI 276 em virtude 

de apresentar as maiores médias, com valores de 18,52 mm para CmS; 11,83 mm 

para LaS; 6,90 mm para EsS e 87,79 g para P100. Esses resultados são 

concordantes com o de Santos et al. (2010a), que analisando as características 

físicas de sementes de feijão-fava também destacou a subamostra UFPI 276 por 

apresentar as maiores médias, com valores de 18,52 mm, 11,83 mm, 6,90 mm, 

87,79 mm, para os mesmos descritores. Vargas et al. (2003), estudando populações 
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silvestres de feijão-fava, obtiveram valores médios para comprimento da semente 

(7,07 mm), largura da semente (6,00 mm), espessura da semente (2,97 mm) e peso 

de cem sementes (7,60 g) inferiores aos relatados neste estudo. Guimarães et al. 

(2007) ao caracterizarem 14 subamostras de feijão-fava, as suas maiores médias 

obitidas para as variáveis comprimento (16,90 mm), largura (11,70 mm) e espessura 

(6,10 mm) das sementes, também foram inferiores às relatadas nesse estudo. 

Em relação ao NDF, subamostras precoces são mais desejáveis, destacando-

se aquelas com menores médias. Para esse descritor, cuja média geral foi 71,30, 

vinte subamostras destacaram-se com maior precocidade, com variação de 59,76 

(UFPI 228) a 74,34 (UFPI 251). Santos et al. (2002) observaram no seu estudo duas 

variedades precoces, que apresentaram mais de 50% de plantas em floração aos 49 

dias. Já Martínez-Castillo et al. (2004) observaram em variedades cultivadas, a mais 

precoce com 101 dias para florescimento. Enquanto Ruiz et al. (2010), avaliando 

variedades locais de feijão-fava em Porto Rico, observaram uma variação de 46 a 

100 dias para o florescimento. A precocidade é uma importante característica devido 

ao clima específico de cada região, ou seja, as cultivares e linhagens precoces 

podem escapar de estiagens que frequentemente ocorrem em zonas semi-áridas 

(EHLERS; HALL, 1997). 

 

4.1.2 Análise multivariada 

As medidas de dissimilaridade entre os pares de subamostras, expressa pela 

distância generalizada de Mahalanobis (D2), mostram que o valor mínimo ocorreu 

entre o par de subamostras UFPI 222 e UFPI 220 (D2 = 4,20), e o valor máximo para 

o par UFPI 220 e UFPI 276 (D2 = 162,66), sendo estes últimos, então, os mais 

divergentes (Tabela 5). Medidas de dissimilaridade atendem a determinados 

objetivos dos melhoristas por propiciarem informações a cerca do grau de 

semelhança ou de diferença entre duas ou mais subamostras (VASCONCELOS et 

al., 2007), o que é importante para a escolha de genitores, pois novas combinações 

híbridas a serem estabelecidas devem ser baseadas na magnitude de suas 

dissimilaridade e no potencial per se (características agronômicas desejáveis) dos 

genitores (BENIN et al., 2002). 

Foram utilizados dois métodos de agrupamentos, Tocher e UPGMA, e 

variáveis canônicas para quantificar a divergência genética entre as subamostras. 

De acordo com Arriel et al. (2006), o emprego de técnicas multivariadas no 
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reconhecimento da diversidade genética impõe certo grau de estrutura nos dados, 

sendo importante que diferentes critérios de agrupamento sejam utilizados, e que se 

considere como correta a estrutura resultante da maior parte deles, para assegurar 

que o resultado obtido não seja um artefato da técnica utilizada.  
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Tabela 5. Medidas de dissimilaridade entre 26 subamostras de feijão-fava com base na distância generalizada de Mahalanobis. 

Teresina-PI, UFPI, 2006. 

Subamostra UFPI 237 UFPI 272 UFPI 222 UFPI 032 UFPI 251 UFPI 228 UFPI 220 UFPI 121 UFPI 274 UFPI 230 UFPI 177 UFPI 173 UFPI 275 

UFPI 234 13,68 62,14 8,90 90,06 33,34 17,12 16,9 48,78 80,19 30,34 69,58 87,86 65,97 

UFPI 237  83,84 15,39 111,65 26,62 23,51 17,32 57,56 91,03 18,52 98,46 110,5 99,11 

UFPI 272   86,46 47,11 55,24 61,66 102,29 82,54 24,75 71,25 59,59 58,75 52,59 

UFPI 222    107,25 53,16 25,94 4,200 36,47 96,87 37,22 84,21 102,46 82,16 

UFPI 032     101,09 67,03 115,39 75,44 42,46 138,83 51,47 15,33 45,37 

UFPI 251      32,35 66,14 74,71 56,70 24,26 71,50 97,12 84,51 

UFPI 228       26,31 54,26 63,61 36,63 76,61 54,47 68,51 

UFPI 220        45,11 112,09 44,83 106,36 110,10 96,99 

UFPI 121         63,85 85,36 46,59 81,08 52,02 

UFPI 274          84,15 69,18 44,28 50,10 

UFPI 230           122,79 121,72 119,01 

UFPI 177            69,35 28,67 

UFPI 173             59,07 

UFPI 275              

UFPI 216              

UFPI 278              

UFPI 189              

UFPI 277              

UFPI 276              

UFPI 264              

UFPI 280              

UFPI 229              

UFPI 282              

UFPI 271              

UFPI 243              
 

Continua... 
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Tabela 5. Medidas de dissimilaridade entre 26 subamostras de feijão-fava com base na distância generalizada de Mahalanobis. 
Teresina-PI, UFPI, 2006. (Conclusão) 
 

Subamostra UFPI 216 UFPI 278 UFPI 189 UFPI 277 UFPI 276 UFPI 264 UFPI 280 UFPI 229 UFPI 282 UFPI 271 UFPI 243 UFPI 134 

UFPI 234 46,75 74,88 76,21 92,66 108,58 19,49 68,91 25,45 74,68 49,37 13,79 69,71 

UFPI 237 43,17 88,10 102,4 94,46 148,76 26,98 86,75 44,79 87,63 51,84 12,22 79,95 

UFPI 272 80,17 81,28 69,50 29,25 42,15 40,63 41,05 82,94 39,49 39,55 72,69 30,16 

UFPI 222 56,07 63,85 81,25 106,41 142,59 42,62 72,76 24,25 83,05 56,79 7,22 90,15 

UFPI 032 122,60 59,89 47,87 47,46 71,19 59,68 35,06 65,62 32,94 58,90 85,94 48,33 

UFPI 251 50,89 98,48 89,28 63,02 115,89 21,11 74,16 72,64 70,62 37,90 48,29 46,57 

UFPI 228 84,76 70,46 76,52 67,87 110,51 22,75 62,59 18,68 60,56 50,83 27,10 60,97 

UFPI 220 75,43 74,32 96,88 118,28 162,66 54,82 86,85 25,31 91,92 71,89 11,70 104,35 

UFPI 121 82,29 24,76 27,28 76,97 127,54 65,48 25,29 41,92 35,17 39,53 34,41 62,53 

UFPI 274 97,10 70,34 51,99 11,47 43,89 53,22 21,44 81,64 23,13 19,21 83,28 30,27 

UFPI 230 60,50 119,01 130,68 82,66 137,36 39,46 99,59 71,98 99,37 54,51 32,60 93,54 

UFPI 177 88,81 41,16 22,97 85,91 99,76 56,01 33,81 76,12 42,38 57,22 75,56 38,29 

UFPI 173 151,21 60,08 58,22 46,23 81,40 71,17 41,59 53,13 41,87 67,20 86,41 75,29 

UFPI 275 95,10 47,86 23,72 73,51 50,54 56,01 24,06 62,96 34,85 40,34 74,26 35,99 

UFPI 216  111,47 104,57 104,61 139,09 39,11 97,56 102,53 110,73 45,36 45,09 65,76 

UFPI 278   26,30 75,62 128,68 86,51 24,59 51,97 40,29 60,13 52,89 66,11 

UFPI 189    65,73 78,04 71,85 13,79 57,13 25,88 40,08 75,27 47,06 

UFPI 277     64,62 59,31 33,60 82,01 34,09 26,54 88,13 38,31 

UFPI 276      80,64 57,37 111,91 63,94 58,74 131,74 73,20 

UFPI 264       59,09 46,23 60,09 32,21 34,36 34,43 

UFPI 280        54,37 7,16 22,53 60,31 35,51 

UFPI 229         61,48 59,62 30,04 85,58 

UFPI 282          30,76 66,01 38,29 

UFPI 271           45,68 28,84 

UFPI 243            78,60 
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4.1.2.1 Métodos de Agrupamentos 

Na análise de agrupamento utilizando o método de otimização de Tocher, 

observou-se que as 26 subamostras analisadas foram discriminadas em seis 

agrupamentos ou grupos de similaridade (Tabela 6). Santos et al. (2010) estudaram 

a divergência genética utilizando descritores físicos e químicos de sementes em 27 

subamostras de feijão-fava e conseguiram a formação de dez grupos pelo mesmo 

método. 

 

Tabela 6. Grupos de subamostras de feijão-fava estabelecidos pelo método de 

Tocher, com base na dissimilaridade expressa pela distância generalizada de 

Mahalanobis, para 17 descritores quantitativos. Teresina - PI, 2006. 

Grupo Subamostras (UFPI) 

I 222 220 243 234 237 228 229 264 230 251 

II 280 282 189 275 177 278 121 271   

III 274 277 272 134       

IV 032 173         

V 276          

VI 216          

 

Os dois primeiros grupos obtidos nesse estudo foram considerados como os 

principais por abrangerem 69,23% das subamostras, sendo que o grupo I foi 

composto por 38,46%; o grupo II, 30,77%; o grupo III, 15,38%; o grupo IV, 7,69 % e 

os grupos V e VI, cada um com 3,85%, contendo apenas um representante. 

No grupo I foram alocadas dez subamostras, das quais sete são procedentes 

do estado de Minas Gerais (UFPI 243, UFPI 234, UFPI 237, UFPI 228, UFPI 230, 

UFPI 264 e UFPI 229), duas de Goiás (UFPI 222 e UFPI 220) e uma de Mato 

Grosso (UFPI 251), de acordo com a Tabela 1. Todas as subamostras procedentes 

de Minas Gerais foram reunidas no grupo I, no qual, em geral, ocorreu 

predominância de subamostras com as menores médias para CmV, CmS, LaS, 

P100 e NDE. O referido grupo reuniu duas subamostras (UFPI 228 e UFPI 220) que 

apresentaram médias altas para NSV, e quatro (UFPI 228, UFPI 220, UFPI 229 e 

UFPI 243) apresentaram as maiores médias para NLV. 
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O grupo II foi constituído por oito subamostras, das quais seis (UFPI 275, 

UFPI 278, UFPI189, UFPI 280, UFPI 282 e UFPI 271) apresentaram a segunda 

maior média para CmV. Nesse grupo a largura da vagem variou de 14,02 mm a 

16,26 mm, valores observados respectivamente para as subamostras UFPI 121 e 

UFPI 275. O grupo também se caracterizou por apresentar seis subamostras (UFPI 

121, UFPI 177, UFPI 278, UFPI 189, UFPI 280 e UFPI 282) com médias altas para 

número de sementes por vagens.  

Em relação ao grupo III, composto por quatro subamostras, verificou-se que 

duas delas (UFPI 274 e UFPI 277) apresentaram médias altas para CmV, NSV e 

TBF. No grupo IV, por sua vez, foram alocados duas subamostras (UFPI 032 e UFPI 

173), que apresentaram elevados valores para LaV, NLV, NSV e TBF, além de 

apresentar a segunda maior média para CmS e NDE. O grupo V, formado 

unicamente pela subamostra UFPI 276, ficou isolado dos demais, sendo essa 

subamostra a que apresentou os maiores valores para CmS (18,52 mm), LaS (11,83 

mm), EsS (6,90 mm) e P100 (87,79 g). O grupo VI, representado pela subamostra 

UFPI 216, apresentou a menor média para NSV. 

Com relação ao local de procedência das subamostras (Tabela 1), verifica-se 

que UFPI 275 e UFPI 278, pertencentes ao grupo II, são provenientes do estado da 

Paraíba, entretanto, UFPI 274 e UFPI 276, com a mesma procedência, localizam-se 

nos grupos III e V, respectivamente. Observa-se também que as subamostras 

procedentes do Piauí (UFPI 189, UFPI 121, UFPI 277 e UFPI 032) distribuíram-se 

em diferentes grupos, duas no grupo II (UFPI 189 e UFPI 121), uma no grupo III 

(UFPI 277) e outra no grupo IV (UFPI 032). Quanto as subamostras procedentes de 

Goiás, duas localizam-se no grupo I (UFPI 222 e UFPI 220) e uma no grupo VI 

(UFPI 216). Já as duas oriundas do Ceará, UFPI 177 e UFPI 174, foram alocadas 

respectivamente, nos grupos II e III.  

Apenas as sete subamostras procedentes de Minas Gerais e as duas 

procedentes do Maranhão, permaneceram reunidas em um mesmo grupo, indicando 

similaridade entre as mesmas. Entretanto, devido as demais estarem dispersas em 

grupos diferentes, verifica-se que não houve relação entre diversidade genética e a 

procedência geográfica das subamostras, concordando com os resultados de 

Santos et al. (2010a), que utilizando subamostras do Banco de Germoplasma da 

UFPI, não constataram relação entre diversidade genética, baseado nos caracteres 

físicos e químicos das sementes de feijão-fava, e a procedência geográfica das 
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subamostras. Isto se deve, presumivelmente, ao expressivo intercâmbio de 

sementes, muito freqüente entre bancos de germoplasma e ao mesmo tempo, entre 

produtores de diferentes regiões. A ausência de relação foi verificada em outros 

trabalhos realizados com feijão-vagem (ABREU et al., 2004), feijão comum 

(BONETT et al., 2006), gergelim (ARIEL et al., 2006; ARIEL et al., 2007), café 

(FONSECA et al., 2006) e feijão-fava (GUIMARÃES et al., 2007, LOPES et al., 

2010). 

No dendrograma gerado pelo método hierárquico UPGMA, formaram-se seis 

grupos, considerando-se uma distância genética de aproximadamente 62% (Figura 

1). Segundo Arriel et al. (2006), em agrupamentos hierárquicos, a delimitação dos 

grupos é feita de maneira subjetiva, observando-se pontos de alta mudança de nível 

no dendrograma. 

Uma comparação entre os grupos formados pelos métodos de Tocher e 

UPGMA permitiu inferir que os resultados obtidos por esses dois métodos foram 

concordantes entre si, notando-se grande similaridade em relação a quantidade de 

grupos formados e na alocação das subamostras. A única diferença entre os 

métodos de agrupamentos foi verificada com relação ao posicionamento da 

subamostra UFPI 271, que se agrupou com outras constituições genéticas, como 

mostra a Figura 1. Portanto, a correspondência entre os agrupamentos obtidos pelos 

métodos de otimização e hierárquico, sugere que estes grupos encontram-se bem 

definidos, demonstrando assim, uma maior consistência dos resultados. Essa 

concordância entre os métodos hierárquicos e de otimização vem sendo observada 

em diversos trabalhos com pimenta (SUDRÉ et al., 2006 ; BENTO et al., 2007), trigo 

(SILVA et al., 2007) e feijão-fava (LOPES et al., 2010). 

O método de Singh (1981), utilizado na inferência da contribuição relativa de 

cada descritor para a dissimilaridade genética, permitiu identificar os descritores 

largura da semente, largura da vagem e comprimento da vagem como os de 

maiores contribuições para a dissimilaridade genética entre as 26 subamostras de 

feijão-fava avaliadas, cada um contribuindo respectivamente com 28,87%, 16,12% e 

14,83% para a dissimilaridade total (Tabela 7). Portanto, estes descritores podem 

ser priorizados na escolha de genitores em programas de melhoramento. 

Os seis descritores que mais contribuíram para o estudo da divergência 

genética entre as subamostras foram LaS, LaV, CmV, NDE, P100 e NDF, 
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contribuindo em conjunto com 74,18% da distribuição total, sendo considerados 

importantes no presente estudo. 
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Figura 1. Dendrograma baseado na distância de Mahalanobis e agrupamento pelo método UPGMA obtido com 

dados dos 17 descritores quantitativos das 26 subamostras de feijão-fava. As cores indicam os grupos obtidos pelo 

método de Tocher. 

 

UFPI 251 
UFPI 264 
UFPI 230 
UFPI 216 
UFPI 032 
UFPI 173 

UFPI 228 
UFPI 228 

UFPI 222 

UFPI 220 
UFPI 243 

UFPI 274 
UFPI 277 
UFPI 271 
UFPI 272 
UFPI 134 
UFPI 121 
UFPI 278 
UFPI 280 
UFPI 282 
UFPI 181 
UFPI 275 
UFPI 177 
UFPI 276 

UFPI 234 
UFPI 237 

Tocher 1 

Tocher 2 

Tocher 3 

Tocher 4 

Tocher 5 

Tocher 6 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

UFPI 229 



48 

 

Tabela 7. Contribuição relativa dos 17 descritores quantitativos para a divergência 

genética em 26 subamostras de feijão-fava, pelo método de Singh (1981). Teresina - 

PI, 2006. 

DESCRITORES VALOR EM % 

Largura da semente (LaS) 28,87 

Largura da vagem (LaV) 16,12 

Comprimento da vagem (CmV) 14,83 

Número de dias para emergência (NDE) 5,55 

Peso de cem sementes (P100) 4,73 

Número de dias para floração (NDF) 4,08 

Número de sementes por vagens (NSV) 3,77 

Largura da vagem (LaF) 3,29 

Comprimento do Cacho (CmC) 3,10 

Número de nós no cacho (NNC) 3,03 

Tamanho do botão floral (TBF) 2,84 

Espessura da semente (EsS) 2,15 

Número de lóculos por vagem (NLV) 2,05 

Número de nós no caule principal (NCP) 1,81 

Número de dias para o aparecimento da vagem (NDAV) 1,77 

Comprimento da folha (CmF) 1,31 

Comprimento da semente (CmS) 0,63 
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4.1.2.2 Variáveis Canônicas 

 Pela análise de variáveis canônicas verificou-se que as três primeiras 

variáveis absorveram 70,36% da variância acumulada (Tabela 8). As quatro 

primeiras variáveis canônicas explicam 78,11% da variação total, com a primeira 

variável explicando 39,39%, a segunda 19,13%, a terceira 11,84% e a quarta 7,75%. 

Logo, a variância acumulada distribuiu-se em mais de três variáveis canônicas, não 

havendo máximo de variação nas iniciais, como indicado por Cruz et al. (2004). 

Somente a partir da quinta variável canônica foi possível acumular uma 

porcentagem satisfatória, com 84,54% da variabilidade total das subamostras.  

Resultados semelhantes podem ser observados em outros trabalhos. 

Hussaini et al. (1977), encontraram 72,90% da variação total nas quatro primeiras 

variáveis canônicas, ao estudar a divergência em Eleusine coracana. Pinto et al. 

(2010), encontraram 71,36% da variação total nas seis primeiras variáveis, ao 

avaliar 18 descritores morfológicos em 36 subamostras de guariroba. Fonseca et al. 

(2006), observaram que as quatro primeiras variáveis canônicas, acumularam 

83,89% da variação total. Shimoya et al. (2002), somente a partir da sétima variável 

canônica conseguiu explicar uma variação de 81,80%, ao estudar a divergência 

genética em 99 subamostras de capim-elefante.  

A variação acumulada encontrada nas três primeiras variáveis canônicas 

(Tabela 8) foi inferior à observada em outros trabalhos com feijão comum 

(FONSECA; SILVA, 1997; TEIXEIRA et al., 2004; CEOLIN et al., 2007; COELHO et 

al., 2007; MOREIRA et al., 2009; BARELLI et al., 2009). Entretanto, nesses 

trabalhos, os autores utilizam um número menor de descritores. No presente estudo 

foram utilizados 17 descritores, o que pode explicar um menor acúmulo da variação 

nas primeiras variáveis canônicas.  
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Tabela 8. Estimativas dos autovalores associados as variáveis canônicas, 

importância relativa (raiz %) e acumulada referente aos 17 descritores agronômicos 

avaliados em 26 subamostras de feijão-fava. Teresina - PI, 2006. 

 

A utilização das variáveis canônicas para o estudo de divergência genética 

tem como um de seus propósitos, identificar subamostras similares utilizando 

gráficos de dispersão bi ou tri dimensional, possibilitando assim, simplificar a 

interpretação dos resultados (NEGREIROS et al., 2008). Dias et al. (1997), relatam 

que por meio da dispersão gráfica recupera-se a informação ao nível de indivíduo 

que é perdida devido se considerar apenas informação de grupos na análise de 

agrupamento. Contudo, a análise gráfica, para estudo do padrão de similaridade 

entre subamostras, pode ter sua interpretação limitada quando não for possível 

resumir em poucas variáveis mais de 80% da variação total disponível (CRUZ et al., 

2004; CRUZ; CARNEIRO, 2006). No presente estudo, não foi verificada uma 

variação acumulada suficiente nas três primeiras variáveis, para poder recuperar a 

Variáveis Raiz Raiz (%) % Acumulada 

VC1 12,4800334 39,393521 39,393521 

VC2 6,0607255 19,1308237 58,5243447 

VC3 3,751038 11,8402403 70,364585 

VC4 2,4562107 7,7530871 78,1176722 

VC5 2,0364067  6,4279661 84,5456382 

VC6 1,3033164 4,1139491 88,6595873 

VC7 0,9079701 2,866029 91,5256163 

VC8 0,701732 2,2150336 93,7406499 

VC9 0,5611882 1,7714039 95,5120537 

VC10 0,4516259 1,4255679 96,9376216 

VC11 0,2842486 0,8972374 97,834859 

VC12 0,22520227 0,7108577 98,5457166 

VC13 0,1710613 0,539959 99,0856756 

VC14 0,1208668 0,381519 99,4671946 

VC15 0,888102 0,2803315 99,7475261 

VC16 0,572975 0,1808608 99,9283869 

VC17 0,226873 0,716131 100,0 
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informação ao nível de indivíduos de forma satisfatória em gráfico de dispersão. 

Dessa forma, a representação gráfica pode não proporcionar uma simplificação 

estrutural dos dados. 

 

4. 2 Caracterização Agromorfológica – Caracteres Qualitativos 

Com base no resultado da caracterização morfológica (Tabela 9), observou-

se sementes com predominância do padrão do tegumento (PteS) ausente, cor do 

fundo da semente (Cfu) branca, pigmentação do caule (PCP) sem pigmentação, 

forma do folíolo (FoF) oval e cor da asa da flor (CA) branca. Quanto à forma e perfil, 

prevaleceram sementes com formas esféricas (17 subamostras) e perfil achatado 

(18 subamostras), havendo ausência de sementes com forma oblonga e perfil cheio. 

Segundo Santos et al. (2010), 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. 

O estudo da divergência genética entre as subamostras, pelo método de 

otimização de Tocher, utilizando a distância Euclidiana, com base nos descritores 

qualitativos permitiu a formação de dois grupos distintos, sendo o grupo I, formado 

por 19 subamostras e o grupo II, por sete subamostras (Tabela 10). 

 No grupo I, doze subamostras (63,16%) apresentaram PteS ausente, nove 

subamostras (47,36%) apresentaram Cfu branca e quatorze subamostras (73,68%) 

apresentaram FoF oval. No referido grupo, também houve predominância de 

subamostras com caule principal sem pigmentação (100%) e CA branca (94,74%). 

Quanto a classificação das sementes, prevaleceram subamostras com forma 

esférica (63,16%) e perfil achatado (63,16%). Em relação ao tamanho da semente, 

houve predominância de subamostras normais (36,84%), seguida de subamostras 

pequenas (31,58%), médias (21,05%) e grandes (10,53%). 

A cor do tegumento das sementes é um fator que pode contribuir para uma 

boa comercialização ou não do produto, o que dependerá da preferência dos 

consumidores nas diferentes regiões (GUIMARÃES et al., 2007). Além de indicador 

da preferência do mercado consumidor, a cor do tegumento juntamente com o 

tamanho da semente, auxiliam na identificação botânica.  Vera et al. (1999), 

observou que, das características morfológicas e agronômicas avaliadas, a cor das 
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sementes foi a única característica comum que discriminou as classes comerciais de 

feijões chilenos. 

 

Tabela 9. Resultado da avaliação dos descritores referentes as 26 subamostras de 

feijão-fava. Padrão do tegumento da semente (PteS), cor de fundo da semente 

(Cfu), pigmentação do caule principal (PCP), forma do folíolo (FoF) e cor da asa da 

flor (CA). Teresina - PI, 2006. 

Subamostras 

(UFPI) 

Descritores    

PteS Cfu PCP FoF CA Forma Perfil Tamanho 

234 CDM CC SP OV BR Esférica Semi-A Média 

237 AU CT SP OV BR Esférica Semi-A Pequena 

272 APM BR SP OV BR Elíptica Achatada Normal 

222 AU VE SP OV BR Esférica Semi-A. Pequena 

032 AU CA GE OV RC Elíptica Achatada Normal 

251 AM50 BR SP RE BR Elíptica Achatada Média 

228 AU VS SP RE BR Esférica Achatada Pequena 

220 AU CA SP OV BR Esférica Semi-A Pequena 

121 AU CC GE OV RC Esférica Semi-A Média 

274 AU BR SP OV BR Elíptica Achatada Grande 

230 AU VS SP RE BR Esférica Semi-A. Pequena 

177 AU CC GE OV RC Esférica Achatada Normal 

173 APM BR SP RE BR Elíptica Achatada Normal 

275 CDM BR SP OV RE Elíptica Achatada Normal 

216 AU CA SP OV BR Esférica Achatada Média 

278 AU CC GE OV RE Esférica Achatada Normal 

189 AU BR SP OV BR Esférica Achatada Grande 

277 APM BR SP OV BR Elíptica Achatada Normal 

276 CMM BR GE OV VI Elíptica Achatada Grande 

264 AU PR GE OV RC Esférica Achatada Média 

280 AU BR SP OV BR Esférica Achatada Normal 

229 AU VE SP RE BR Esférica Semi-A. Média 

 
Continua..
. 
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Tabela 9. Resultado da avaliação dos descritores referentes as 26 subamostras de 

feijão-fava. Padrão do tegumento da semente (PteS), cor de fundo da semente 

(Cfu), pigmentação do caule principal (PCP), forma do folíolo (FoF) e cor da asa da 

flor (CA). Teresina - PI, 2006. (Conclusão) 

Subamostras 

(UFPI) 

Descritores    

PteS Cfu PCP FoF CA Forma Perfil Tamanho 

282 AU VP GE OV RE Esférica Achatada Normal 

271 AU BR SP OV BR Esférica Achatada Normal 

243 CDM CT SP OV BR Esférica Semi-A. Pequena 

134 AU CA SP OV BR Elíptica Achatada Normal 

PteS: CDM (Corpo dispersamente marmoreado), AU (Ausente), APM (Auréolo semelhante ao padrão, 
maculado na região do hilo, presença de alguns sinais), AM50 (Auréolo distinto com manchas em 
mais de 50% do corpo), CMM (Corpo moderadamente marmoreado, formando algumas manchas; 
Cfu: CC (Castanho claro), CT (Cor de tijolo), BR (Branco), VE (Vermelho), CA (Castanho),  VS 
(Vermelho escuro), PR (Preto), VP (Vermelho-púrpura); PCP:  SP (Sem pigmentação), GE 
(Generalizada); FoF: OV (Oval), RE (Redondo); CA: BR (Branca), RC (Rosa claro), RE (Rosa 
escuro), VI (Violeta). Semi-A.  (semi-achatado). 

 

Tabela 10. Agrupamento de 26 subamostras de feijão-fava formados pelo método 

de otimização de Tocher, com base em cinco descritores qualitativos. Teresina - PI, 

2006. 

Grupo Subamostras (UFPI) 

I 

228 230 229 222 237 220 216 134 

274 189 280 271 272 277 243 234 

173 251 275      

II 121 177 032 264 278 282 276  

 

O grupo II, constituído por sete subamostras (UFPI 121, UFPI 177, UFPI 032, 

UFPI 264, UFPI 278, UFPI 282 e UFPI 276), diferenciou-se do grupo I por possuir 

subamostras com PCP generalizada. Nesse grupo, todas as subamostras 

apresentaram FoF oval, e houve predominância de flores com CA rosa, com 

tonalidades variando de claro a escuro, exceto para subamostra UFPI 276, que 

apresentou CA violeta. Todas as subamostras presentes no grupo apresentaram 

PteS ausente, exceto a subamostra UFPI 276. Quanto ao descritor Cfu, o grupo foi 

constituído por uma subamostra branca (UFPI 276), uma preta (UFPI 264) e uma 

vermelho púrpura (UFPI 282), as demais apresentaram Cfu de coloração castanho.  
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Considerando os padrões de forma, perfil e tamanho das sementes, verifica-se 

nesse grupo a predominância de subamostras esféricas, achatada e normal, 

respectivamente.  

O tamanho das sementes de feijão-fava pode ser uma característica 

importante para o desenvolvimento fisiológico da cultura, visto que, plantas 

originadas de sementes grandes produzem maior número de nódulos do que as 

originadas de sementes pequenas, o que é importante para uma maior fixação de 

nitrogênio atmosférico (DOBERT; BLEVINS, 1993). Para o feijão comum, por 

exemplo, segundo Chiorato (2004), a maioria das cultivares de feijão 

comercializadas no Brasil apresentam sementes pequenas a medianas, com um 

interesse maior por sementes com formato elíptico e perfil cheio. Ao passo que para 

o feijão-fava, não há uma definição precisa em relação à preferência do mercado 

consumidor quanto à forma e perfil das sementes, ocorrendo uma mistura de 

sementes grandes e pequenas vendidas em feiras e supermercados. 

 

4.3 Genotipagem das subamostras 

 Dos 24 locos microssatélites utilizados, 13 (54,17%) amplificaram e foram 

polimórficos, nove (37,50%) mostraram padrão monomórfico (BM114, BM146, 

BM155, BM212, BMd-53, BMd-12, BM-d41, PVatcc001, PVag003), não sendo 

informativos para a diferenciação das subamostras estudadas, e dois (8,33%) não 

amplificaram (BMd-42 e BM172).  

Todos os primers utilizados neste estudo foram desenvolvidos para a espécie 

P. vulgaris e testados em P. lunatus. Os resultados demonstraram sucesso de 

transferibilidade de 22 primers. Segundo Nucci (2007), a transferibilidade de 

microssátelites se dá devido à homologia da sequência de DNA, de duas espécies 

filogeneticamente próximas, nas regiões que flanqueiam os microssatélites. 

A relação dos 13 locos que amplificaram e mostraram padrão polimórfico 

estão descrito na Tabela 11. Segundo a literatura, um loco é chamado polimórfico 

quando a frequência do alelo mais comum é igual ou inferior a 0,95 (OTT, 1992) ou 

0,99 (VASCONCELOS; CONTEL, 2006), nesse estudo, considerou-se polimórfico o 

loco cuja frequência do alelo mais comum não excedeu a 0,99.  

O conteúdo de informação de polimorfismo (PIC) foi estimado para cada um 

dos 13 locos presentes no estudo. A variação encontrada foi de 0,04 (BM183) a 0,67 

(BM211), com média de 0,41, indicando uma informatividade média, de acordo com 
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a classificação de Botstein et al. (1980). Segundo essa classificação, os valores de 

PIC superiores a 0,5 são considerados muito informativos, valores entre 0,25 e 0,50 

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

forma, tendo por base essa classificação, os locos BM156 (0,59), BM211 (0,67) e 

Pvat001 (0,60) são considerados muito informativos, portanto recomendados para a 

avaliação da diversidade genética em feijão-fava. Já os demais locos são 

considerados com uma informatividade média, exceto o BM183 que se mostrou 

pouco informativo. 

No presente trabalho, embora o loco BM212 não tenha apresentado 

polimorfismo, em estudos realizados por Martínez-Castillo et al. (2007) e Gaitán et 

al. (2002), mostrou-se polimórfico. Os locos BM146 e BM155, que também não 

foram polimórficos neste estudo, mostraram-se polimórficos no estudo de Gaitán et 

al. (2002). 
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Tabela 11. Relação dos locos SSRs utilizados na genotipagem das 26 subamostras de feijão-fava. Teresina - PI, 2010. 

 

Locos Seqüências ( 5'– 3' ) Motivos Ta (°C) 
Nº 

alelos 

Amplitude 

alélica (pb) 
PIC 

AG1 
F: CATGCAGAGGAAGCAGAGTG 

R: GAGCGTCGTCGTTTCGAT 
(GA)8GGTA(GA)5 65 2 145 -155 0,36 

GATS91 
F: GAGTGCGGAAGCGAGTAGAG 

R: TCCGTGTTCCTCTGTCTGTG 
(GA)17 51 3 220 - 226 0,38 

BM160 
F: CGTGCTTGGCGAATAGCTTTG 

R: CGCGGTTCTGATCGTGACTTC 
(GA)15(GAA)5 63,7 3 198 - 202 0,39 

BM140 
F: TGCACAACACACATTTAGTGAC 

R: CCTACCAAGATTGATTTATGGG 
(GA)30 58 2 172 - 174 0,32 

BM156 
F: CTTGTTCCACCTCCCATCATAGC 

R: TGCTTGCATCTCAGCCAGAATC 
(CT)32 65 3 220 - 226 0,59 

BM164 
F: CCACCACAAGGAGAAGCAAC 

R: ACCATTCAGGCCGATACTCC 
(GT)9(GA)21 65 2 140 - 144 0,37 

BM183 
F: CTCAAATCTATTCACTGGTCAGC 

R: TCTTACAGCCTTGCAGACATC 
(TC)14 55 2 142 - 146 0,04 

 

 

 

Continua... 
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Tabela 11. Relação dos locos SSRs utilizados na genotipagem das 26 subamostras de feijão-fava. Teresina - PI, 2010. 

(conclusão) 

        PIC: conteúdo de informação de polimorfismo, Ta: temperatura de anelamento  

 

 

 

Locos Seqüências ( 5'– 3' ) Motivos Ta (°C) 
Nº 

alelos 

Amplitude 

alélica (pb) 
PIC 

BM211 
F: ATACCCACATGCACAAGTTTGG 

R: CCACCATGTGCTCATGAAGAT 
(CT)16 49 5 194 - 206 0,67 

BM141 
F: TGAGGAGGAACAATGGTGGC 

R: CTCACAAACCACAACGCACC 
(GA)29 64 2 176 - 186 0,34 

BM154 
F: TCTTGCGACCGAGCTTCTCC 

R: CTGAATCTGAGGAACGATGACCAG 
(CT)17 58 2 198 - 202 0,34 

BM170 
F: AGCCAGGTCCAAGACCTTAG 

R: AGATAGGGAGCTGGTGGTAGC 
(CT)5CCTT(CT)12 57 4 160 - 170 0,50 

BM189 
F: CTCCCACTCTCACCCTCACT 

R: GCGCCAAGTGAAACTAAGTAGA 
(CT)13 51 2 92 - 96 0,36 

PVat001 
F: GGGAGGGTAGGGAAGCAGTG 

R: GCGAACCACGTTCATGAATGA 
(TA)22 49 4 240 - 254 0,60 

Média    2,77  0,41 
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As subamostras analisadas apresentaram um total de 36 alelos distribuídos 

pelos 13 locos. O número de alelos por loco variou de dois (AG1, BM140, BM164, 

BM183, BM141, BM154 e BM189) a cinco alelos (BM211), com média igual a 2,77 

(Tabela 11).  

Ouédraogo et al. (2005), avaliaram nove populações silvestres de feijão-fava 

originárias do vale central da Costa Rica, utilizando dez locos SSRs, encontraram 

uma média de 1,644 alelos por loco, portanto, valor menor que o informado no 

presente estudo.  

Variação alélica superior foi encontrada por Martínez-Castillo et al. (2006), ao 

utilizarem oito locos SSRs na avaliação de 11 populações silvestres de feijão-fava, 

com o objetivo de estimar a diversidade, estrutura genética e fluxo gênico. Nesse 

estudo os autores encontraram 59 alelos nas populações, variando de 4 (BM 160) a 

16 (BM 211), com uma média de 7,38 alelos. Também foram observado valores 

superiores aos relatados no presente estudo por Martínez-Castillo et al. (2007), ao 

estudarem 24 populações de feijão-fava (11 silvestres, 1 semi-domesticadas e 12 

domesticadas) da Península de Yucatan, México, utilizando nove locos SSRs 

encontraram um total de 64 alelos e uma média de 7,11.  O fato dos referidos 

autores obterem maiores número de alelos e maiores médias, pode ter sido em 

função do número de indivíduos amostrados, visto que grandes amostras possuem 

maiores chances de variabilidade. 

O loco que apresentou maior amplitude alélica foi PVat001, contendo quatro 

alelos, e o de menor amplitude alélica foi o BM140, contendo dois alelos. No 

presente estudo, o loco com maior número de alelos foi o BM211, e em estudos 

realizados por Martínez-Castillo et al. (2006, 2007) o referido loco também 

apresentou maior número de alelos. A Figura 2 exemplifica o gel de acrilamida a 7 % 

obtidos para a genotipagem dos locos, e se refere ao loco GATS91 mostrando a 

presença de polimorfismo entre as subamostras. 
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Figura 2. Perfil do gel de acrilamida a 7 %, correspondente ao loco GATS91, em 

subamostras de feijão-fava. 

 

A distribuição das frequências alélicas está representada na Figura 3. Dos 36 

alelos totais encontrados, dez apresentaram freqüência superior a 50%. Encontrou-

se um alelo exclusivo no loco BM183, que pode ser utilizado para diferenciar essa 

subamostra das demais. Segundo Mata (2010), a presença deste tipo de alelo pode 

ser representativa de um processo distinto de adaptação ambiental, independente 

deste alelo diferencial ser relacionado com uma característica fenotípica favorável 

para o melhoramento genético. 
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Figura 3. Histograma das frequências alélicas dos 13 locos SSRs, estimados para 

cada uma das 26 subamostras de feijão-fava utilizadas no estudo. Teresina - PI, 

2010. 

 

 

Continua... 
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Figura 3. Histograma das frequências alélicas dos 13 locos SSRs, estimados para 

cada uma das 26 subamostras de feijão-fava utilizadas no estudo. Teresina - PI, 

2010. (Conclusão) 

 

A heterozigosidade média esperada (He), parâmetro também conhecido como 

diversidade genética de Nei (NEI, 1978), variou de 0,038 para o loco BM183 a 0,719 

para o loco BM211, com uma média de 0,486 (Tabela 12). 

A heterozigosidade média observada (Ho) foi inferior a esperada. Isso pode 

refletir deficiência de heterozigotos na população, indicando taxas altas de 

endogamia. O excesso de homozigotos aqui apresentados pode ser resultante do 

sistema reprodutivo da espécie, visto que apesar de apresentar um sistema misto de 

reprodução (BAUDOIN et al., 2004; HARDY et al., 1997), o feijão-fava é uma 

espécie predominantemente autógama. 

Alelos 
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Tabela 12. Parâmetros de diversidade genética para os 13 locos estudados nas 

subamostras de feijão-fava. Teresina - PI, 2010. 

 

Locos He Ho 

AG1 0,483 0,154 

GATS91 0,435 0,077 

BM160 0,448 0,200 

BM140 0,401 0,000 

BM156 0,673 0,192 

BM164 0,498 0,154 

BM183 0,038 0,038 

BM211 0,719 0,120 

BM141 0,449 0,115 

BM154 0,449 0,192 

BM170 0,566 0,308 

BM189 0,483 0,077 

PVat001 0,678 0,042 

Média 0,486 0,128 

                                    Ho: heterozigosidade observada  
                                    He: heterozigosidade esperada 

 

A heterozigosidade observada variou de 0 para o loco BM140 a 0,308 para o 

loco BM170, com média de 0,128. Esse valor foi superior ao relatado por Ouédrago 

e Baudoin (2002), que avaliando dez populações silvestres de feijão-fava do Vale 

Central de Costa Rica, utilizando quatro locos SSRs, encontraram uma Ho média de 

0,031, sendo também superior ao relatado por Ouédrago et al. (2005), que utilizando 

dez locos SSRs, encontraram uma heterozigosidade média observada por 

população de 0,012. Os valores de heterozigosidade aqui observados, também 

foram superiores aos obtidos por análise isoenzimática realizados por Zoro Bi et al. 

(2003) e Ouédrago e Baudoin (2002), os quais observaram valores de Ho iguais a 

0,006 e 0,012, respectivamente. Esses valores podem ter sido discrepante pelo fato 

das isoenzimas terem menor sensibilidade na detecção de polimorfismo. 

Em estudo realizado por Martínez-Castillo et al. (2006), utilizando oito locos 

SSRs em populações de feijão-fava, foi estimada heterozigosidade média observada 

de 0,67 e esperada de 0,69, valores portanto maiores que os relatados neste estudo 
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∆K 

K 

(Ho = 0,128, He = 0,486). Essa diferença pode ser explicada devido o tamanho da 

amostra e a origem do material. O número de amostras aqui utilizadas são inferiores 

e os materiais são procedentes de bancos de germoplasma, os quais não sofrem 

ação de seleção natural. Enquanto Martínez-Castillo et al. (2006), estudaram 11 

populações silvestres (as populações apresentam em sua maioria mais de 100 

indivíduos), procedentes de coletadas em ambientes  naturais, portanto sujeitos ao 

processo de evolução e seleção natural. Além disso, sujeitos a ações de insetos 

polinizadores e outros agentes que possam contribuir para dispersão de pólen e, 

portanto para a fecundação cruzada. 

 

4.3.1 Agrupamentos dos genótipos 

Para a análise da estruturação da diversidade sem hierarquização a priore, foi 

empregada a abordagem bayesiana realizada pelo programa computacional 

Structure, sendo testados os valores de k variando de 1 a 10, e o número real de k 

escolhido a partir dos valores de ∆k (EVANNO et al., 2005). Verificou-se por esta 

metodologia um valor ótimo de k=2 (Figura 4). A representação gráfica dos grupos 

formados pelo programa computacional Structure é apresentada na Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Valores de ∆k para cada valor de k, calculado de acordo com o proposto 

por Evanno et al. (2005). O maior valor de k corresponde ao k ótimo. Teresina - PI, 

2010. 
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Figura 5. Teste de atribuição para as subamostras de feijão-fava avaliadas (K=2). 

Subamostras representadas pelas barras verticais coloridas. A mesma cor em 

subamostras diferentes indica que elas pertencem ao mesmo grupo. Cores 

diferentes no mesmo indivíduo indicam a porcentagem do genoma compartilhado 

com cada grupo. Q= coeficiente de participação do indivíduo em cada grupo. 

Teresina - PI, 2010. 

 

Das 26 subamostras analisadas, 15 (57,69%) foram dispostas no grupo I 

(vermelho) e as demais foram alocadas no grupo II (verde). Como praticamente 

todas as barras estão cheias, e considerando que cada barra representa uma 

subamostra, denota-se a possibilidade delas estarem agrupadas corretamente. 

Com base no gráfico (Figura 5), verifica-se que as subamostras UFPI 234, 

UFPI 237, UFPI 228, UFPI 230, UFPI 264, UFPI 229 e UFPI 243, procedentes de 

Minas Gerais foram reunidas no grupo II. No referido grupo, estão presentes 

também duas subamostras procedentes do estado de Goiás (UFPI 222 e UFPI 216), 

uma do estado de Mato Grosso (UFPI 251) e outra do estado da Paraíba (UFPI 

275). O agrupamento das subamostras UFPI 234, UFPI 237, UFPI 222, UFPI 251, 

UFPI 228, UFPI 230, UFPI 264, UFPI 229 e UFPI 243 (grupo II) gerado pelo 

programa “Structure”, com base na caracterização molecular, foi concordante com o 

padrão de agrupamento gerado pelo método de Tocher e UPGMA, baseados em 

dados fenotípicos dos 17 descritores quantitativos avaliados. Diversos trabalhos com 

feijão (MARTINEZ-CASTILLO et al., 2006; KWAK e GEPTS, 2009; BURLE et al., 

2010; HERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 2010), arroz (GARRIS et al., 2005) e teca 

(Tectona grandis L.f.) (FOFANA et al., 2009) tem estudado a diversidade genética, e 
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utilizado o programa computacional Structure no sentido de verificar uma relação 

robusta entre os grupos gerados pelos dendrogramas. 

As medidas de dissimilaridade entre os pares de subamostras, expressa pela 

distância modificada de Rogers, indicaram que o valor mínimo ocorreu entre os 

pares de subamostras UFPI 173 e UFPI 121, UFPI 274 e UFPI 276, e UFPI 271 e 

UFPI 134, todos com distância zero entre si, e o valor máximo ocorreu entre o par 

UFPI 230 e UFPI 274, sendo estes últimos os mais divergentes (Tabela 13).  

O dendrograma gerado a partir do método de agrupamento UPGMA, com 

base nos dados obtidos pela genotipagem dos 13 locos SSRs com as 26 

subamostras de feijão-fava estudadas, é representado pela Figura 6. 

O desempenho da análise do agrupamento, com base nos dados 

moleculares, foi revelado através do coeficiente de correlação cofenético, que 

apresentou um valor alto (r= 0,94), sugerindo que o dendrograma foi capaz de 

explicar praticamente a totalidade da matriz de dissimilaridade original. Porém, a 

análise de “Bootstrap” empregada para avaliar a consistência dos agrupamentos 

gerados, exprimiu baixa representatividade estatística para a maioria dos nós, 

evidenciando ausência de estabilidade dos agrupamentos gerados.  

O dendrograma revelou a formação de dois grupos distintos com um corte a 

uma distância genética de aproximadamente 0,70, apresentando um grupo 

composto por sete subamostras (grupo I) e o outro composto por dezenove 

subamostras (grupo II). O grupo I mostrou boa representação para as subamostras 

procedentes do estado de Minas Gerais, visto que das sete presentes nesse grupo, 

cinco são procedentes desse estado, porém de localidades diferentes. Observa-se a 

formação de um grupo forte, devido o valor de consistência do nó denotar 63,87% 

de confiança. O grupo II representa 73,08% das subamostras e reuniu subamostras 

procedentes de diversas localidades. Nesse grupo, observa-se que seis 

subamostras foram agrupados com distância genética zero entre si (UFPI 121 e 

UFPI 173; UFPI 274 e UFPI 276; UFPI 271 e UFPI 134), ou seja, são geneticamente 

idênticas, tratando-se de duplicatas no banco de germoplasma. 
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Tabela 13. Distâncias genéticas entre 26 subamostras de feijão-fava do banco germoplasma da UFPI, estimadas através da 

distância Modificada de Rogers com base em marcadores moleculares microsatélites. Teresina - PI, 2010. 

Subamostra UFPI 234 UFPI 237 UFPI 272 UFPI 222 UFPI 032 UFPI 251 UFPI 228 UFPI 220 UFPI 121 UFPI 274 UFPI 230 UFPI 177 UFPI 173 

UFPI 234 0 0,4160 0,8549 0,3101 0,8086 0,3101 0,3669 0,7338 0,8880 0,8780 0,3536 0,8771 0,8880 

UFPI 237  0 0,9303 0,3922 0,8435 0,3922 0,3922 0,8204 0,8771 0,8660 0,4330 0,8660 0,8771 

UFPI 272   0 0,8880 0,4385 0,8435 0,8880 0,3922 0,5000 0,5204 0,8660 0,5883 0,5000 

UFPI 222    0 0,8880 0,3922 0,3922 0,7206 0,8771 0,9129 0,3227 0,8660 0,8771 

UFPI 032     0 0,8435 0,8880 0,4804 0,5000 0,5204 0,8660 0,5883 0,5000 

UFPI 251      0 0,2774 0,7206 0,8771 0,8660 0,3227 0,8660 0,8771 

UFPI 228       0 0,7721 0,9199 0,9129 0,1443 0,9094 0,9199 

UFPI 220        0 0,4599 0,5590 0,7217 0,5547 0,4599 

UFPI 121         0 0,2887 0,9242 0,3101 0,0000 

UFPI 274          0 0,9535 0,1443 0,2887 

UFPI 230           0 0,9129 0,9242 

UFPI 177            0 0,3101 

UFPI 173             0 

UFPI 275              

UFPI 216              

UFPI 278              

UFPI 189              

UFPI 277              

UFPI 276              

UFPI 264              

UFPI 280              

UFPI 229              

UFPI 282              

UFPI 271              

UFPI 243              

UFPI 134              

Continua..
. 
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Tabela 13.  Distâncias genéticas entre 26 subamostras de feijão-fava do banco germoplasma da UFPI, estimadas através da 

distância Modificada de Rogers com base em marcadores moleculares microsatélites. Teresina - PI, 2010. (Conclusão.) 

Subamostra UFPI 275 UFPI 216 UFPI 278 UFPI 189 UFPI 277 UFPI 276 UFPI 264 UFPI 280 UFPI 229 UFPI 282 UFPI 271 UFPI 243 UFPI 134 

UFPI 234 0,6934 0,7596 0,8435 0,8321 0,8086 0,8880 0,6794 0,8292 0,6504 0,8880 0,8771 0,7071 0,8771 

UFPI 237 0,7596 0,7468 0,8321 0,8204 0,8435 0,8771 0,6934 0,8165 0,6355 0,8771 0,8660 0,7360 0,8660 

UFPI 272 0,5371 0,5547 0,5718 0,6504 0,5547 0,5718 0,7338 0,6614 0,6202 0,5718 0,6504 0,4787 0,6504 

UFPI 222 0,7071 0,7966 0,8321 0,8204 0,8880 0,8771 0,6934 0,8165 0,6355 0,8771 0,9094 0,7360 0,9094 

UFPI 032 0,6045 0,6202 0,5718 0,5883 0,4385 0,5718 0,7845 0,5951 0,6202 0,5718 0,6504 0,5951 0,6504 

UFPI 251 0,6504 0,7468 0,8321 0,8204 0,8435 0,8771 0,6355 0,8165 0,6355 0,8771 0,8660 0,7071 0,8660 

UFPI 228 0,7071 0,7966 0,8771 0,8660 0,8880 0,9199 0,5718 0,8660 0,5718 0,9199 0,9094 0,7071 0,9094 

UFPI 220 0,3669 0,5883 0,5371 0,5883 0,5883 0,6371 0,6794 0,5401 0,4804 0,5000 0,6504 0,5000 0,6504 

UFPI 121 0,5883 0,4599 0,2774 0,5000 0,4160 0,2774 0,8435 0,4082 0,6355 0,2774 0,5000 0,5774 0,5000 

UFPI 274 0,6292 0,4330 0,2887 0,4330 0,1443 0,0000 0,8036 0,3015 0,6124 0,4082 0,3227 0,4767 0,3227 

UFPI 230 0,6770 0,8165 0,8780 0,8660 0,9129 0,9242 0,5590 0,8660 0,5204 0,9242 0,9354 0,6742 0,9354 

UFPI 177 0,6355 0,5000 0,3101 0,3922 0,3397 0,1387 0,8086 0,3227 0,6045 0,4160 0,3922 0,5401 0,3922 

UFPI 173 0,5883 0,4599 0,2774 0,5000 0,4160 0,2774 0,8435 0,4082 0,6355 0,2774 0,5000 0,5774 0,5000 

UFPI 275 0 0,5371 0,5883 0,6934 0,6651 0,6202 0,7338 0,5000 0,4385 0,5883 0,6651 0,4330 0,6651 

UFPI 216  0 0,4599 0,5718 0,5189 0,5000 0,8086 0,5204 0,5371 0,4599 0,5000 0,4082 0,5000 

UFPI 278   0 0,5000 0,4160 0,2774 0,8204 0,4082 0,6045 0,3922 0,5000 0,5401 0,5000 

UFPI 189    0 0,4385 0,4160 0,7071 0,4330 0,6045 0,4160 0,4804 0,6124 0,4804 

UFPI 277     0 0,3101 0,7845 0,4330 0,6202 0,5000 0,4385 0,5590 0,4385 

UFPI 276      0 0,8204 0,2887 0,6045 0,3922 0,4160 0,5401 0,4160 

UFPI 264       0 0,8539 0,5371 0,7966 0,8086 0,6124 0,8086 

UFPI 280        0 0,5590 0,4082 0,4330 0,5401 0,4330 

UFPI 229         0 0,6355 0,6355 0,3227 0,6355 

UFPI 282          0 0,5000 0,5774 0,5000 

UFPI 271           0 0,5401 0,0000 

UFPI 243            0 0,5401 

UFPI 134             0 



68 

 

I 

 

r = 0,94 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Dendrograma gerado a partir da distância de Rogers Modificada baseada em dados de 13 SSRs utilizados na avaliação 

de 26 subamostras de feijão-fava. Valores nos nós representam o nível de suporte de Bootstrap (foi representado apenas valores 

igual ou acima de 40%). Cores correspondem aos grupos obtidos na análise Structure. 

63,87 % 

43,85 % 

46,30 % 

44,47 % 

45,36 % 

40,51 % 

54,10 % 

r = 0,94 

 

82,29 % 
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Comparando os dados da análise bayesiana determinada pelo programa 

Structure com o agrupamento UPGMA, observa-se que houve correspondência 

entre os grupos do dendrograma e os grupos definidos pela analise do Structure, 

visto que, todas as subamostras do grupo I referentes ao dendrograma, estão 

presentes no grupo II do Structure. Já o grupo II do dendrograma apresenta quase 

todas as subamostras incluídas no grupo I do Structure, sendo que apenas as 

subamostras UFPI 275, UFPI 229, UFPI 243 e UFPI 216 não foram incluídas.  

As relações genéticas entre as subamostras também são representadas 

graficamente no espaço tridimensional através da análise de componentes principais 

(CP), realizada no programa NTSYS, no qual se observa a formação de dois grupos 

principais (Figura 7), que foram concordantes com os grupos formados pela análise 

de agrupamento UPGMA. É importante ressaltar que, as subamostras UFPI 222 (nº 

4), UFPI 234 (nº 1), UFPI 237 (nº 2), UFPI 228 (nº 7), UFPI 264 (nº 20), UFPI 230 (nº 

11) e UFPI 251 (nº 6) permaneceram reunidas no mesmo grupo em todos os 

métodos utilizados, tanto com base nos dados agromorfológicos (Tocher e UPGMA) 

quanto nos dados moleculares (STRUCTURE, UPGMA e CP), comprovando a forte 

similaridade entre essas subamostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Representação gráfica da análise de componentes principais em três 

dimensões das 26 subamostras de feijão-fava, avaliadas a partir de marcadores 

moleculares SSRs. Identificação das subamostras encontra-se na Tabela 1. 

Teresina - PI, 2010. 
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4.4 Comparações entre resultados moleculares e agromorfológicos 

A comparação entre os dez pares de subamostras mais divergentes 

encontrados por meio da distância modificada de Rogers e os dez pares mais 

divergentes com base na distância generalizada de Mahalanobis (Tabela 14) mostra 

que houve concordância apenas para o par de subamostras UFPI 230 e UFPI 276. 

Percebe-se, também, que dos dez pares de genótipos mais divergentes encontrados 

por meio da distância modificada de Rogers, a subamostra UFPI 230 esta presente 

em seis das maiores distâncias registradas, e a subamostra UFPI 276, presente em 

sete das maiores distâncias generalizada de Mahalanobis. 

 

Tabela 14.  Dez pares de subamostras mais divergentes encontradas a partir da 

distância modificada de Rogers e da distância generalizada de Mahalanobis no 

estudo de divergência genética entre 26 subamostras de feijão-fava, Teresina - PI, 

2010. 

ORDEM 
DISTÂNCIA MODIFICADA  

DE ROGERS 
  

PARES DE 
SUBAMOSTRAS 

1º 0,9535 UFPI 230 / UFPI 274 
2 º 0,9354 UFPI 134 / UFPI 230 
3 º 0,9303 UFPI 272 / UFPI 327 
4 º 0,9242 UFPI 282 / UFPI 230 
5 º 0,9242 UFPI 230 / UFPI 121 
6 º 0,9242 UFPI 173 / UFPI 230 
7 º 0,9242 UFPI 276 / UFPI 230 
8 º 0,9199 UFPI 121 / UFPI 228 
9 º 0,9199 UFPI 173 / UFPI 228 

10 º 0,9199 UFPI 282 / UFPI 228 
   

ORDEM 
DISTÂNCIA GENERALIZADA 

MAHALANOBIS 
PARES DE 

SUBAMOSTRAS 
1 º 162,66 UFPI 220 / UFPI 276 
2 º 151,21 UFPI 173 / UFPI 216 
3 º 148,76 UFPI 237 / UFPI 276 
4 º 142,59 UFPI 222 / UFPI 276 
5 º 139,09 UFPI 216 / UFPI 276 
6 º 138,83 UFPI 230 / UFPI 032 
7 º 137,36 UFPI 230 / UFPI 276 
8 º 131,74 UFPI 276 / UFPI 243 
9 º 130,68 UFPI 230 / UFPI 189 

10 º 128,68 UFPI 278 / UFPI 276 
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O par de subamostras UFPI 230 e UFPI 276, procedentes respectivamente de 

Porto Firme (MG) e Cajazeiras (PB), apresentam características agromorfológicas 

importantes. A subamostra UFPI 230 apresentou a segunda maior média para o 

descritor NSV e média baixa para o descritor NDF (70,16 dias), e a subamostra UFPI 

276 destaca-se por apresentar as maiores médias para os descritores P100, CmS, 

LaS e EsS, e médias altas para CmV e LaV, além de média baixa para o descritor 

NDF (63,38 dias), o que é interessante por indicar precocidade. Após uma melhor 

análise do potencial per se das subamostras, os pares possivelmente poderão ser 

uma alternativa de cruzamentos a serem utilizados em futuros programas de 

melhoramento genéticos de feijão-fava. 

Os resultados obtidos com os descritores agromorfológicos quantitativos 

apresentaram maior poder de discriminação entre as subamostras na análise de 

divergência genética, pois formaram maior quantidade de grupos (seis). Enquanto 

que os resultados obtidos com os dados moleculares, levaram a formação de 

apenas dois grupos. 

A coincidência de apenas um par de subamostra mais divergente encontrado 

por meio das duas distâncias utilizadas e o maior poder de discriminação das 

subamostras com base nos dados fenotípicos quantitativos, demonstrou que os 

métodos utilizados estimaram a divergência genética de formas distintas. O que, 

provavelmente, pode ser explicado pelo fato das estimativas de distâncias efetuadas 

por meio de marcadores moleculares não sofrerem influência do ambiente, 

diferentemente do que ocorre com os descritores quantitativos. Segundo Vieira et al. 

(2005), grande parte da variação detectada pelos marcadores moleculares é do tipo 

não adaptativa, e portanto, não sujeito a seleção, ao contrario dos caractere 

fenotípicos que são sujeitos tanto a seleção natural quanto artificial. 

A caracterização molecular das subamostras foi útil para identificação de 

possíveis duplicatas e avaliação da variabilidade entre as subamostras, assim como 

a caracterização agromorfológica. As duas ferramentas mostraram-se importantes 

no estudo da divergência genética entre as subamostras de feijão-fava, sendo 

possível verificar, por exemplo, que as subamostras procedentes do estado de 

Minas Gerais mostraram baixa diversidade entre si, concentrando-se praticamente 

em um único grupo. Dessa forma, é imteressante que as duas avaliações sejam 

utilizadas conjuntamente, para que se possa definir uma melhor estratégia de 
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manejo das subamostras em bancos de germoplasmas, de forma a facilitar o uso em 

programas de pré-melhoramento e melhoramento. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Os descritores largura da semente, largura da vagem e comprimento da vagem 

apresentaram maior contribuição para análise de divergência genética;  

 

 Com base na análise molecular, os marcadores mais informativos foram BM156, 

BM211 e PVat001, e o menos informativo foi o BM183; 

 

 Os marcadores microssatélites são ferramentas úteis no estudo de divergência 

genética em feijão-fava, por detectarem polimorfismo entre as subamostras 

avaliadas. 

 

 As subamostras UFPI 220 e UFPI 276 foram as mais divergentes 

fenotipicamente, e as subamostras UFPI 230 e UFPI 274 as mais divergentes 

molecularmente. As subamostras UFPI 230 e UFPI 276 mostraram-se as mais 

divergentes com base nos dois métodos utilizados; 

 

 Os dados moleculares e agromorfológicos foram concordantes na representação 

da similaridade das subamostras procedentes de Minas Gerais, que 

apresentaram baixa diversidade entre si; 

 

 A caracterização fenotípica permitiu uma melhor discriminação das subamostras 

de feijão-fava em relação a caracterização molecular; 

 

 Os pares de subamostras UFPI 121/UFPI 173, UFPI 274/UFPI 276 e UFPI 

271/UFPI 134 são duplicatas encontradas no Banco Ativo de Germoplasma da 

Universidade Federal do Piauí; 
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