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o melhoramento genetico do feijao-caupi para a arquitetura de planta favorece 0 desenvolvimento de
genotipos com caracteristicas de estrutura de planta adaptada a colheita mecanica, 0 que torna possivel a
mudan<;a no perfil do sistema produtivo e 0 estimulo a iniciativa empresarial para a produ<;ao em grande
escala. 0 presente trabalho teve como objetivo estudar a variabilidade genetica para 0 florescimento e

caracteres relacionados a arquitetura de plantas de feijao-caupi. Para isso, um experimento foi conduzido com
oito genotipos (BRS Marataoa, BRS Paraguar;u, BRS Pajeu, BRS Xiquexique, BRS Guariba, BRS Potengi, BRS
Cauame e BRS Itaim) e quatro repeti<;5es, no delineamento estatistico de blocos ao acaso. Foram avaliados os
caracteres de florescimento pleno (FP), altura de inser<;ao de primeira vagem (APV), comprimento de vagem
(CV) e comprimento do pedunculo (CPP). Os genotipos apresentaram variabilidade genetica para os caracteres

estudados que indica a possibilidade de sele<;ao e ganhos no melhoramento genetico da especie.

mailto:acarneiroagro@yahoo.com.br


VARIABILIDADE GENETICA PARA 0 FLORESCIMENTO E CARACTERERS
RELACIONADOS A ARQUITETURA DE PLANTAS DE FEIJAO-CAUPI

Resumo: 0 melhoramento genetico do feijao-caupi para a arquitetura de planta favorece 0

desenvolvimento de genotipos com caracteristicas de estrutura de planta adaptada it colheita mecanica,

o que toma possivel a mudan<;a no perfil do sistema produtivo e 0 estimulo it iniciativa empresarial

para a produ<;ao em grande escala. 0 presente trabalho teve como objetivo estudar a variabilidade

genetica para 0 florescimento e caracteres relacionados it arquitetura de plantas de feijao-caupi. Para

isso, urn experimento foi conduzido com oito genotipos (BRS Marataoa, BRS Paragua<;u, BRS Pajeu,

BRS Xiquexique, BRS Guariba, BRS Potengi, BRS Cauame e BRS Itaim) e quatro repeti<;5es, no

delineamento estatistico de blocos ao acaso. Foram avaliados os caracteres de florescimento pleno

(FP), altura de inser<;ao de primeira vagem (APV), comprimento de vagem (CV) e comprimento do

pedunculo (CPP). Os genotipos apresentaram variabilidade genetica para os caracteres estudados que

indica a possibilidade de sele<;ao e ganhos no melhoramento genetico da especie.

Palavras-chave: Ideotipo de planta, Vigna unguiculata, melhoramento vegetal.

Introdu~ao

Os caracteres que formam a arquitetura da planta em feijao-caupi, tais como: hcibito de

crescimento e comprimento do hipocotilo, dos entrenos, dos ramos principais e secundcirios e do

pedunculo, podem resultar em maior 011 menor acamamento das plantas, bem como permitir a colheita

mecanica ou facilitar a colheita manual (ROCHA et al., 2009). Alem da produtividade e da qualidade,

e imprescindivel 0 melhoramento das caracteristicas relacionadas it arquitetura da planta, com vistas it

obten<;ao de plantas eretas que possibilitem a colheita mecanizada (MATOS FILHO et al., 2009)

o estudo e a identifica<;ao de parametros geneticos como: coeficiente de varia<;ao genetico,

herdabilidade e correla<;ao entre caracteres sao de suma importancia, pois atraves destes podemos:

conhecer a variabilidade genetica, 0 grau de expressao de urn carater de uma gera<;ao para outra e a

possibilidade de ganhos por meio da sele<;ao direta ou indireta (ROCHA et al., 2003).

o conhecimento sobre a variabilidade genetica em popula<;5es de feijao-caupi favorece a

obten<;ao de novos cultivares com caracteristicas desejadas. a presente trabalho teve como objetivo
estudar a variabilidade genetica para 0 florescimento e caracteres relacionados it arquitetura de plantas

de feijao-caupi.



Material e Metodos

a experimento foi conduzido no campo experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia - UESB, em Vitoria da Conquista - BA, no periodo de novembro de 2010 a fevereiro de 2011.

o delineamento experimental utilizado foi 0 de blocos ao acaso com oito cultivares: BRS Marataoa,

BRS Paraguac;u, BRS Pajeu, BRS Xiquexique, BRS Guariba, BRS Potengi, BRS Cauame e BRS

Itaim, e quatro repetic;5es. A parcela experimental consistiu em quatro linhas com 5,0 m de

comprimento, com parcela util representada pelas duas linhas centrais. Foram semeadas 12 sementes

por metro linear e realizado desbaste aos 15 dias apos a emergencia, deixando -se oito plantas por

metro, obtendo-se uma populac;ao inicial de 100.000 plantas ha-1 para as cultivares BRS Marataoa,

BRS Paraguac;u, BRS Xiquexique e BRS Pajeu, e de 160.000 plantas ha-1 para as cultivares BRS

Guariba, BRS Potengi, BRS Itaim e BRS Cauame, conforme recomendac;5es da Embrapa (EMBRAP A

2003). Foram avaliados 0 florescimento pleno (FLP), altura de inserc;ao de primeira vagem (APV),

comprimento de vagem (CV), comprimento do pedunculo (CPP) Foi realizada a analise de variancia

das medias obtidas utilizando-se 0 Sistema para Amilises Estatisticas e Geneticas (SAEG), versao 9.1,

e estimados os parametros geneticos de herdabilidade media dos genotipos (h2m), acunicia (Acm),

coeficientes de variac;ao genetica (CV g), coeficiente de variac;ao experimental (CVexp ), e coeficiente de

variac;ao relativa (CVr), utilizando-se 0 programa computacional programa SELEGEN-REMLIBLUP

(RESENDE, 2007).

Resultados e Discussao

o resumo da analise de variancia e dos coeficientes de variac;ao mostra que houve diferenc;a
significativa entre os genotipos para todos os caracteres avaliados (Tabela 1), situac;ao desejada na

selec;ao de caracteres para 0 melhoramento vegetal.

Tabela 1 - Resumo da analise de variancia e dos coeficientes de varia'(ao para 0 florescimento pleno (FLP), altura de
inser'(ao de primeira vagem (APV), comprimento de vagem (CV) e comprimento do pedunculo (CPP) de genotipos de
feijao-caupi, Vitoria da Conquista - BA.
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Todos os caracteres estudados apresentaram estimativas de herdabilidade media (h2m) de alta

magnitude (Tabela 2), 0 que possibilita 0 progresso genetico com a seleyao desses caracteres. Bertni et

al. (2009), encontraram valores de herdabilidade no sentido amplo de 74,19% para 0 comprimento de

vagem e de 74,34%. Rocha et al. (2009), encontravam para 0 comprimento do pedunculo valor de

herdabilidade no sentido amplo de 67,52% e no sentido restrito de 53,37%. Barros et al.(2011),

encontraram herdabilidade de 82,64% para 0 comprimento do pedunculo e 81,34% para 0

comprimento de vagem.

Tabela 2. Estimativas do eoeficiente de herdabilidade media dos genotipos (h2m), acunieia seletiva (Ae), eoefieientes de
varia~ao genetiea (CV g%), eoefieiente de variar;ao experimental (CVcxp %), coeficiente de varia~ao relativa (CV,) e medias
para 0 floreseimento pleno (FLP), altura de inser~ao de primeira vagem (APV), comprimento de vagem (CV) e
eomprimento do peduneulo (CPP) de genotipos de feijao-eaupi, Vitoria da Conquista - BA

Parametros
Geneticos

h2m (%)

Ac

CVg (%)

CVexp (%)
CVr

Media

APV(cm)

93,65

96,77

19,91

10,37
1,92

34,96

CPV(cm)

82,29

90,71

6,19

5,74
1,08

17,01

CPP(cm)

84,98

92,18

13,38

11,24
1,19

25,63

FLP(DAE*)

99,37

99,68

8,26

1,30
6,31

44,59

Os valores das acunicias (Ae) apresentaram-se acima de 90% para todos os caracteres, sendo

ideal conforme Resende (2007), e mostra uma boa precisao na seleyao dos genotipos.

o coeficiente de variayao genetica (CV g %) encontrados para todos os caracteres (Tabela

2),valores de moderados a alto, indicam a existencia de variabilidade genetica entre os genotipos, 0

que permite a seleyao para uso no melhoramento. Bertini et al. (2009) encontraram coeficientes de

variayao genetico de 5,94 % para 0 comprimento de vagens e de 6,99% para a florayao. Rocha et

al.(2009), encontraram variancia genotipica de 51,66 % para 0 comprimento do pedunculo.

Os gen6tipos apresentaram variabilidade genetica para os caracteres estudados que indica a

possibilidade de sele<;ao e ganhos no melhoramento genetico da especie.
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