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VARIABILIDADE GENÉTICA E CAPACIDADE DE COMBINAÇÃO 
EM FEIJÃO MACASSAR (ngna unguículata (L.) Walp.) 

FRANCISCO RODRIGUES FREIRE FILH01, MILTON JOSÉ CARDOS01  
e VALDENIR QUEIROZ RIBEIRO2  

RESUMO - Foram estudadas a variabilidade genética e a capacidade de combinação em 
um cruzamento dialelico envolvendo as cultivares de feijão macassar TE-562, Vita- 

TVu 410, TVu 612, IPA 2021, CNC 0434, Vita-7 e Costa Rica V-10. Alem dos paren 
tais e progénies F2  foram usadas as testemunhas BR 1-Poty, BR 7-Parnalba, BR 10: 
Piauí e CE-315. A anãlise foi feita em blocos casualizados e para a capacidade de 
combinação foi usado o método 2 e modelo misto B de Griffing. Foram estudados os 
caracteres produção de grãos, comprimento de vagem, ntimero de grãos por vagem, pe 
so de 100 grãos e valor agron5mico. Para todos os caracteres foi constatada um:a 
ampla variabilidade, havendo uma razoAvel margem para seleção em todos eles. A 
capacidade geral de combinação (CGC) foi bastante superior a capacidade específi 
ca de combinação (CEC). Os parentais mostraram-se complementares, quanto aos efei 
tos da CGC, para todos os caracteres estudados. As cultivares CNC 0434 e TE-562 
e TVu 612 apresentaram os maiores efeitos de CGC para produtividade. Os cruzamen 
Ws CNC 0434 x TVu 612, Vita-7 x TE-562, TE-562 x TVu 612, TE-562 x IPA 2021e Vi 
ta-3 x TE-562 mostraram-se como os mais promissores. 

INTRODUÇÃO 

Para se implantar um programa de melhoramento e necessArio que se tenha um 

razoãvel conhecimento do material genético com o qual se vai trabalhar. 

Quando o objetivo é o melhoramento para produtividade, alem das'informaçOes 

de literatura é importante que se faça a avaliação do germoplasma disponível para 

se ter maior segurança na escolha dos parentais. Joshi (1979) sugere que seja fei 

ta seleção de parentais e de cruzamentos e menciona que a média e a variAncia de 

progénies F2  são parãmetros indicativos muito Gteis nessa seleção, devendo ser 

dada preferéncia aos cruzamentos que tenham as maiores média e variAncia. Sugere 

tambt.;m que as médias das progAnies F2 sejam comparadas com as médias dos parem 

tais e de cultivares testemunhas. 

Este trabalho teve por objetivo estudar o potencial genético de cultivares 

e de progenies F2 de feijão maeassar, com vistas a identificar os melhores parem 

tais e as progénies 12  mais promissoras. 

D.Sc., EMBRAPA/Unidade de Execução de Pesquisa de Ambito Estadual de 
Teresina (UEPAE de Teresina), Caixa Postal 01, CEP 64.035 Teresina, PI. 

2Eng.-Agr., M.Sc., EMBRAPA/UEPAE de Teresina. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Nove cultivares de feijão macassar foram escolhidas deliberacknuente para es 

te estudo, Canapu, TE-562, Vita-3, TVu 410, TVu 612, IPA 2021, CNC 0434, Vita-7 e 

Costa Rica V-10. Foram realizados todos os cruzamentos possíveis entre esses pa 

rentais, excluindo os recíprocos. As 36 progJnies F1 obtidas foram avançadas para 

F2. O estudo foi realizado com nove parentais, 36 progenies 12  e quatro testemu 

nhas adicionais BR 1-Poty, BR 7-Parnalba, BR 10-Piauí e CE-315. 

O ensaio foi realizado em 1989, em condições de sequeiro, no campo experimen 

tal da Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Teresina (UEPAE de 

Teresina), no município de Teresina, PI, situado a uma altitude de 72 m, latitude 

de 505'12"S e longitude de 42°48'42"W. O solo da Jrea experimental e um latosso 

lo Vermelho-Amarelo de textura media (Melo Filho, 1980) bem representativodosso 

los usados no cultivo de feijão macassar no Estado. 

Os 49 tratamentos foram avaliados no esquema "Lritice" 7 x 7 no delineamento 

de blocos casualizados com quatro repetiçães. Cada parcela foi representada por 

duas fileiras de 2,5 m, espaçadas de 0,5 m entre si e 2,0 m das fileiras das par 

ceias adjacentes. Dentro da fileira as covas foram espaçadas de 0,25 m, sendo se 

meadas quatro sementes por cova, desbastando-se para duas plantas aos 20 dias após 

a semeadura. 

Foram coletados dados dos caracteres produção de grãos da parcela; compri 

mento de vagem; ntimero de grãos por vagem; peso de 100 grãos; e valor agron6mico. 

Nos caracteres comprimento de vagem e nimero de graos por vagem foi usadaa média 

de uma amostra de dez vagens. O carãter valor agronõmico foi avaliado na maturida 

de, quando a parcela jã apresentava mais de 70% das plantas com vagens secas. No 

mesmo foi usada uma escala de um a cinco, onde um correspondeu a material sem ne 

nhum ou de pouco valor agronõmico e cinco a um material com excelentes caracterls 

ticas agronOmicas. 

A anãlise de variãncia foi realizada fazendo-se o desdobramento dos quadra 

dos médios de grupos e do resíduo. A partir da análise de variãncia fez-se uma 

analise de variabilidade genetica para progJnies F2 estimando-se as variãncias fe 

notipica (02F), genotipica (a2G), ambiental (02e); coeficiente de variação geneti 

co (C.V.G. = a G.100/, Fc é a média geral do caráter), herdabilidade no sentido 

amplo (h2a = 02G /02F'  ) segundo Johnson et al. (1955); e o ganho genético esperado 

com a seleção (Gs = K.02  /a F'  onde K 	o diferencial de seleção estandartizado). G  
Foi usado K = 1,40, que corresponde a uma intensidade de seleção de 20%. 

Fez-se também uma análise da capacidade de combinação dos parentais através 
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do método 2 e modelo misto B de Griffing (1956). Nesse modelo os efeitos detrata 

mento são fixos e os de bloco e erro experimental são aleatOrios. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A cultivar Canapu, embora tendo vegetado normalmente não floresceu e algu 

mas de suas progênies F2  não apresentaram um desenvolvimento satisfatOrio, princi 

palmente a progênie do cruzamento Canapu x Costa Rica V-10. Desse modo, esse pa 

rental e todas as suas progênies foram eliminadas do ensaio, assim os tratamentos 

que eram 49 foram reduzidos para 40. Com  isso a analise em "Ladeei' ficou compro 

metida e fez-se analise em blocos casualizados. 

As características de porte e cor de grãos e os dados médios de produtivida 

de e de alguns de seus componentes apresentados pelos parentais estio na Tabela 1. 

Constata-se que ha uma grande variação em todos os caracteres e isso era previsto 

porque esses parentais foram escolhidos deliberadamente com este objetivo. Vale 

destacar as altas produtividades das cultivares CNC 0434 (1.743 kg/ha) e TE-562 

(1.463 kg/ha), o comprimento de vagem (20 cm) e o peso de 100 grãos (20 g) da cul 

tivar IPA 2021. 

TABELA 1 . Tipo de porte, cor de grãos e valores médios de produtividade e de ai 

guns de seus componentes de nove cultivares de feijão macassar. 

Parentais Porte1 Cor de grãos .  Produção 
(kg/ha) 

4 

Comp. 
vagem 
(cm) 

Ng grãos 
/vagem 

Peso de 
100 grãos 

(g) 

Valor - 	2 agronomico 

Canapu EN Marrom - - 

TE-562 EN Preto 1.462 19 15 17 1,8 

Vira-3 SEN Vermelho 707 19 14 17 1,7 

TVu 410 EN Marrom 818 17 17 10 1,6 

TVu 612 EN Branco 1.020 15 14 10 1,5 

IPA 2021 EN Marrom 1-132 20 14 20 1,7 

CNC 0434 SEN Branco 1.743 16 15 14 1,9 

Vita-7 SEN Esverdeado 719 14 12 13 1,7 

Costa Rica V-10 ER Marrom 320 13 13 8 1,4 

1. EN = Enramador, SEN = Semi-enramador, ER = Ereto 
2. Dados transformados para .47-47-1. 

A analise de variancia mostrou diferença significativaentregrupos para to 
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dos os caracteres (Tabela 2 ). Dentro de grupos houve diferença significativa pa 

ra todos os caracteres nos progjnies F e nos parentais. Entre as testemunhas hou 

ve diferença significativa apenas nos caracteres comprimento de vagem, peso de 100 

grãos e valor agronômico. No contraste progjulies 12  vs. parentais houve diferença 

significativa somente para produtividade e número de grãos por vagem- No contras 

te progjnies F2  vs. parentais + testemunhas foi verificada diferença significati 

va para comprimento de vagem, numero de graos por vagem e valor agronómico. 

TABELA 2 . Estimativas de quadrados medios de produtividade e de alguns de seus 

componentes e dos residuos de um vuzamento dialelico de feijão macas 

sar. 

Fonte de Variação 

Quadrado médio 

Produtividade 
(kg/ha) 

Comp. de 
vagem 
(em) 

Ne grãos 
/vagem 

Peso de 
100 grãos 

(g) 

Valor 1 agronomico 

Grupos 

ProgJnies F2 
Parentais 	(P) 

Testemunhas co 
F2 vs. 	P 

F2 vs. 	(P + T) 

Resido° 

Res. 	F2 
Res. 	P 

Res. T 

Res. 	F2  vs. 	P 

Res. 	F2 vs. 	(P 4  T) 

(39) 

27 

7 

3 

1 

1 

(117) 

81 

21 

9 

3 

3 

491.743,3 

449.594,7 

824.634,3 

155.486,0 

409.224,0 

390.810,0 

53.054,2 

52.531,1 

48.918,7 

73.753,7 

37.104,6 

49.977,5 

** 

** 

** 

* 

20,09 

20,84 

27,14 

4,19 

0,06 

18,22 

1,49 

1 ,07 

3,95 

0,29 

0,49 

0,21 

** 

.** 

** 

** 

** 

7,71 

7,39 

9,24 

1,92 

2 ,15 

28,57 

1,83 

1 ,55 

3,65 

0,55 

0,12 

2,20 

** 

** 

* 

* 

** 

44,97 

44,51 

68,98 

21,78 

1,00 

2,86 

2,39 

2,61  

2,27 

1,01 

2,98 

0,84 

** 

** 

** 

** 

0,1179 

0,1033 

0,1099 

0,2540 

0,0013  

0,2764 

0,0182 

0,0167 

0,0246 

0,0162  

0,0176 

0,0205 

*.* 

lAnãlise realizada com dados transformados para /-)r-,:r--r 
*, ** = Significativo ao nivel de probabilidade de 5 e 1% respectivamente, pelo teste F. 

_ 
Na Tabela 3 , sao apresentadas as medias e os respectivos desvios padres 

de produtividade e de alguns de seus componentes de progjnies F2' parentais e tes 

temunhas. As progjnies F2  apresentaram media de produtividade maior e desvio pa 

drão menor que os parentais, mesmo assim, as amplitudes de produtividade dos dois 

grupos foram bastante próximas. Em relação is testemunhas as progjnies F2 apresen 

taram media de produtividade menor, porem apresentaram o desvio padrão maíore des 

se modo tiveram iguais amplitudes de produtividade. Com  relação aos demais carac 
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teres as medias das prog'enies F2' dos parentais e das testemunhas foram bastante 

semelhantes. Entretanto, os desvios padres das progjnies F2  e dos parentais fo 

ram maiores que os das testemunhas, exceção feita ao carãter valor agron8mico. 

Isso de certo modo era esperado, uma vez que o grupo de testemunhas 	bem mais 

homogeneo que os outros dois grupos. 

TABELA 3 . Estimativas de médias de produtividade e de alguns de seus componentes 

de progjnies F2, parentais e testemunhas de um cruzamento dialjlico de 

feijao macassar. 

Caracteres 

Grupos 

Progénies F2  
(n = 28) 

Parentais 
(n = 8) 

Testemunhas 
(n = 4) 

Produtividade 	(kg/ha) 1.118,5 	335,2 990,3 	454,1 1.254,8 -I-  197,1 

Comp. do vagem (cm) 16,6 I- 	2,2 16,6 t 	2,5 17,7 + 1,0 

N9 de grijos/vagem 13,9 t 	1,3 14,2 4- 	1,5 15,4 ± 0,7 

Peso de 100 grííos 	(g) 13,1 t 	3,3 13,3 -I- 	4,1 12,8 ± 2,3 

Valor agronémicol  1,6 t- 	0,2 1,6 	-I- 	0,2 1,7 t 0,2 

1Dados Inmsf(wmmlas para  

As estimativas de variiincia, coeficiente de variação genético, herdabilida 

de no sentido amplo e ganho genjtico esperado são apresentados na Tabela 4 . Em 

todos os caracteres a variãncia genética (u2G) foi superior a ambiental (o2 e) ' 
evidenciando que o comportamento das4Progjnies 1' 2 foi determinado principalmente 

pelo componente genético. O coeficiente de variação genético variou muito de um 

cariiter para outro, merecendo destaque porém o da produtividade (28,16%) e o do 

peso de 100 grãos (24,65%). Esses valores sugerem que o grupo de parentais apre 

senta uma maior variabilidade para esses caracteres do que para os demais. Bapna 

& Joshi (1973) também em progjnies 12 , para esses dois caracteres, obtiveram res 

pectivamente os valores de 21,7 e 18,3%, bem próximos dos obtidos neste estudo. 

A herdabil idade no sentido amplo foi relativamente alta para todos os caracteres, 

notadamente para comprimento de vagens 82,19%, peso de 100 grãos 79,90% e ndmero 

de grãos por vagem 74,08%. Esses dados também estão bem próximos dos obtidos por 

Bapna & Joshi (1973), particularmente os de peso de 100 grãos e ndmero de grãos 

por vagem, respectivamente 80,6 e 78,9%. 0 ganho genético esperado, expresso em 

porcentagem da média, teve suas maiores estimativas nos caracteres produtividade 
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e peso de 100 grãos, respectivamente 31,88 e 30,75, os demais caracteres ficaram 

com os valores entre 9 e 19%. Esses dados diferem um pouco dos obtidos por Bapna 

& Joshi (1973), exceção feita ao de produtividade o qual foi de 33,7%. 

TABELA 4. Estimativas de variancias, coeficiente de variaçãogenetico, herdabili 

dade no sentido amplo e ganho genJtico esperado em progJnies F2 de um 

cruzamento dialJlico de feijão macassar. 

Carme teres 

Variáncias COEF. 
VAR. 

GENET. 
(%) 

HERDA 
BILf 
DADZ 

GANHO 
GENÉTICO 
ESPERADO 

(50  DA MÉDUO 
02 02.c  0 2 

C 

Produtividade (k5 /1 151.797,04 99.265,88 52.531,16 28,16 65,39 31,88 

Comp. de vagem (cm) 6,01 4,94 1_,07 13,88 82,19 16,98 

NQ de grTms/vagem 6,02 4,46 1,56 8,66 74,08 18,24 

Peso dv 100 griios 	(g) 15,08 10,47 2,61 24,65 79,90 30,75 

Valor agronimicol  0,0384 0,0217 0,0167 8,85 56,51 9,32 

'Análise realizada com dados transformados para 

A analise de variancia para a capacidade de combinação esta apresentada na 

Tabela 5. A capacidade geral de combinação foi significativa para todos os carac 

teres, enquanto a capacidade especifica de combinação foi significativa apenas pa 

ra os caracteres produtividade, peso de 100 grãos e valor agroniSmico. Em Lodosos 

caracteres a variancia devido CCC foi muito superior a varíancia devido a CEC, 

tendo sido responsavel por mais de 90% da variancia total. Como a CCC decorre prin 

cipalmente dos efeitos gJnicos aditivos e das interaçães epistaticas aditiva x adi. 

tiva, enquanto a CEC decorre dos efeitos gJnicos de dominancia e das interaç5es 

de dominancia x dominancia, esses resultados indicam que nesse grupo de parentais 

esses caracteres sao controlados principalmente por efeitos genicos aditivos e 

suas interaçJies. Resultados semelhantes, em prog2nies F7 , foram obtidos por Imrie 

& Bray (1983) para os caracteres produtividade e peso de 100 grãos e em proge-nies 

F1 por Lal et al. (1975) para produtividade, comprimento de vagem, numero degraos 

por vagem e peso de 100 grãos, por Singh & Jain (1972), para produtividade, com 

primento de vagem e peso de 100 grãos e por Jatasra (1980) para produtividade. 

As estimativas dos efeitos da CCC e os erros padrOes de gi  e gi  - gi  soo 

apresentados na Tabela 6. Para todos os caracteres verifica-se que os parentais 

apresentaram uma ampla variação de gi. Apenas o parental TE-562 teve gi  satisfa 

trio para todos os caracteres. Isso indica que em todos os cruzamentos emqueele 
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TABELA 5. Quadro de andlise de variãncia para a capacidade geral de combinação 

(CGC) e capacidade especifica de combinação (CEC), relação entre CGC 

e CEC para produtividade e alguns de seus componentes em um cruzamento 

dialelico de feijão macassar. 

Parãmetros G.L. 

Quadrado medio 

Produtividade 
(kg/ha) 

Comp. de 
vagem 
(cm) 

NQ grãos 
/vagem 

Peso de 
100 grãos 

(g) 

Valor 
agronOmicol 

CGC 7 2.050.871,0 ** 97,03 ** 28,46 ** 216,21 ** 0,3767 ** 

CEC 28 141.541,7 * 2,62 2,34 6,17 ** 0,0345 * 

Residuo 105 51.367,9 1,63 1,93 2,55 0,0183 

CGC/(CGC + CEC) % 93,5 97,37 92,40 97,22 91,60 

'Aná-Use realizada com dados transformados para 
• ** = Significativo ao nivel de probabilidade de 5 e 1% respectivamente, pelo teste F. 

TABELA 6. Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (CGC) e res 

pectivos erros padres (EP) para produtividade e alguns de seus compo 

nentes em um cruzamento dialelico de feijão macassar. 

Caracteres 

Efeitos (gi) Produtividade 
(kg/ha) 

Comp. de 
vagem 
(cm) 

NQ grãos 
/vagem 

Peso de 
100 grãos 

(g) 

Valor 
agronemicol 

gi  (TE-562) 

g2 (Vita-3) 

e (TVu 4)0) -3 
g4  (TVu 612) 

g5  (IPA 2021) 

g6  (CNC 0434) 

87  (Vita-7) 

g8 (Costa Rica V-10) 

232,7 

- 107,2 

- 47,8 

149,2 

26,3 

238,6 

- 33,7 

- 458,1 

1,55 

1,31 

0,15 

- 0,70 

2,06 

- 0,72 

- 1,16 

- 2,48 

0,32 

0,54 

1,32 

0,64 

0,29 

0,62 

- 1,22 

- 0,65 

2,02 

1,97 

- 2,33 

- 1,07 

3,14 

0,12 

- 0,22 

- 3,64 

0,012 

0,036 

0,031 

- 0,014 

0,005 

0,103 

0,050 

- 0,223 

EP (gi) 
	

33,5 	 0,18 	0,20 	0,23 	 0,020 

EP (gi  - gi) 
	

50,6 	 0,28 	0,31 	0,35 	 0,300 

lAn5lise realizada com dados transformados para J>T-T-1 
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participou contribuiu positivamente para a melhoria das caracteres em estudo. O 

parental CNC 0434 tambjm apresentou um bom desempenho, e com exceção do comprimen 

to de vagem mostrou gi positivo para todos os caracteres, tendo 	dusive o maior 

g. para produtividade. A cultivar TVu 612 teve o terceiro melhor g. para produti 

vidade porjm apresentou gi  negativo para os demais caracteres. A cultivar Costa 

Rica V-10 teve gi  negativo para todos os caracteres e a Vita-7, com exceção do va 

loragronjmico,tambjmapresentoug.negativo para os demais caracteres. Isso sig 

nifica que nesse grupo de cultivares elas são as que menos tjuicondiçães para con 

tribuir para a melhoria dos caracteres em estudo. 

Os cinco melhores cruzamentos .para produtividade foram, CNC 0434 x TVu 612 

(1.828,8 kg/ha), Vita-7 x TE-562 (1.545,9 kg/ha), TE-562 x TVu 612 (1.453,1 kg/ha), 

TE-562 x IPA 2021 (1.412,3 kg/ha) e Vita-3 x TE-562 (1.401,1 kg/ha). Constata-se 

que com exceção das cultivares TVu 410 e Costa Rica V-10, as demais estão presen 

tes nesses cruzamentos. 

CONCLUSÕES 

1. Os parentais apresentam caracteristicas complementares entre si e retinem 

uma 	alui). 1a variabilidade genjtica. 

2. As herdabilidades no sentido amplo foram todas superiores a 50Z, indican 

do uma influjncia marcante do componente herclãvel na expressão desses caracteres. 

3. Os ganhos genjticos esperados, com exceção do carãter valor agron5mico, 

foram todos superiores a 15%, sugerindo amplas possibilidades de melhoria de to 

dos os caracteres atravjs da seleção. 

4. A capacidade geral de combinação foi bastante superior ã capacidade espe 

cifica de combinação, indicando a predominãncia dos efeitos gjnicos aditivos. Os 

maiores valores de g. para os diferentes caracteres ocorreramemdiferentes paren •1. 
tais indicando que os mesmos podem se completar atravjs de cruzamentos. 

5. Para produtividade, os melhores parentais foram as cultivares CNC 0434, 

TE-562 e TVu 612 e os cruzamentos mais promissores: CNC 0434 x TVu 612, Vita-7 x 

TE-562, TE-562 x TVu 612, TE-562 x IPA 2021 e Vita-3 x TE-562. 
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