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Resumo - 0 feijao-caupi apresenta pedunculos florais nao ramificados. Entretanto, foram identificados
dois genes mutantes recessivos ci e bp que condicionam a produc;:ao de pedunculos ramificados na
cultura. Essa caracter!stica tambem foi constatada na cultivar local Cacheado. 0 objetivo desse
estudo foi determinar 0 controle genetico dessa caracterfstica. Foram realizados dois cruzamentos
Freezergreen x Cache ado e Bettegreen x Cacheado. Os trabalhos de cruzamento e a obtenc;:ao das
gerac;:oes F" F2e retrocruzamentos, com ambos parentais, foram realizados em casa-de-vegetac;:ao.
No experimento de campo foi utilizado 0 delineamento de blocos casualizados com quatro repetic;:oes.
Cada parcel a foi representada por uma fileira de 10,0 m, 0 espac;:amento entre fileiras foi de 0,80 m
e dentro da fileira 0,50 m, foi cultivada uma planta por cova. Esse experimento foi conduzido sob
irrigac;:ao por aspersao convencional, na Embrapa Meio-Norte, em Teresina, Piau!, em 1999. 0 teste
de c2 foi usado para a analise dos dados. A segregac;:oes das gerac;:oes F2se ajustaram a proporc;:ao
de 3 pedunculos normais: 1 pedunculo ramificado e as dos retrocruzamentos com 0 parental Cacheado
a proporc;:ao de 1 pedunculo normal: 1 pedunculo ramificado. A partir desses resultados depreende-
se que 0 pedunculo ramificado presente na cultivar cacheado tem heranc;:amonog€mica recessiva.

Abstract - Cowpea presents unbranched floral peduncles. However, were identified two recessive
mutant genes si and bp that produce branched peduncle in cowpea. This characteristic also was
observed in the brazillian local Cacheado cultivar. This study was carried out to identify genetic
control of the branching peduncle of Cache ado Cultivar. Two crosses were realized Freezergreen x
Cacheado and Bettegreen x Cacheado. The crosses and the F" F2and the backcrosses were obtained
in greenhouse. In the field trail were used the randomized complete block design with four replications.
The plots were represented by row of 10m long with 25 plants. The spacing between rows was of
the 0,80 m. The experiment were conduced in the field, under irrigation by conventional aspersion
in Embrapa Meio-Norte, et Teresina, Piau! Statate, in 1999. The Qui Square test was used to
analyze the data. The F2generations of both crosses fit to the 3 unbranched peduncles: 1 branched
peduncle ratio and the backcrosses to the Cacheado cultivar fit to the 1 unbranched peduncle: 1
branched peduncle ratio. The heritability study showed that branched peduncle of the Cacheado
cultivar is controlled by a single recessive gene.
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o feijao-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) apresenta pedunculos florais nao ramificados.
Entretanto, foram identificados dois genes recessivos ci (Sen e Bowal, 1961) e bp (Fawole e
Afolobi, 1983) que condicionam a produ<;ao de pedunculos ramificados em feijao-caupi.

A cultivar local Cacheado, coletada no Estado do Ceara, em 1973, e registrada no Banco
Ativo de Germoplasma do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciencias Agrarias da Universidade
Federal do Ceara com 0 c6digo CE-28, tambem apresenta pedunculos florais ramificados. Essa
caracterfstica da cultivar Cache ado foi descrita por Araujo et al. (1981). Ate 0 presente, porem, nao
foi realizado nenhum estudo sobre 0 controle genetico dessa caracterfstica.

o presente trabalho teve como objetivo estudar a heran<;a do pedunculo ramificado da cultivar
Cacheado de modo a fornecer subsfdios para 0 melhoramento do feijao-caupi.

Foi utilizada a cultivar de feijao-caupi Cacheado, com pedunculo ramificado, registrada no
Banco Ativo de Germoplasma do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciencias Agrarias da
Universidade Federal do Ceara com 0 c6digo CE-28, no Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa
Meio-Norte com 0 c6digo TE-28 e no Banco de Germoplasma da Embrapa Recursos Geneticos e
Biotecnologia com 0 c6digo BFC-28, e as cultivares Freezergreen (Chambliss, 1979) e Bettegreen
(Fery et aI., 1993), com pedunculo normal. Ambas obtidas no Banco Ativo de Germoplasma de
feijao-caupi da Embrapa Meio-Norte (Tabela 1).

Tabela 1. Origem e algumas caracterfsticas das cultivares de feijao-caupi utilizadas nos cruzamentos.

Peso de 100
graos (g)

17,9
12,2
18,1

Freezergreen
Bettergreen
Cacheado

EUA

EUA

UFC

Normal
Normal
Ramificado

Verde
Verde

o trabalho envolveu tres etapas. A primeira etapa constou da realiza<;ao dos cruzamentos dos
parentais em casa-de-vegeta<;ao para obten<;ao de sementes F1. Nessa etapa, cada parcela foi
representada por uma fileira de 2,0 m; 0 espa<;amento entre fileiras foi de 0,50 m e entre covas de
0,15 m com uma planta por cova. Foram realizados dois cruzamentos, 0 primeiro Freezergreen x
Cacheado e 0 segundo Bettegreen x Cacheado. Os cruzamentos foram realizados segundo Kheradnam
& Niknejad (1971) e Zary & Miller Junior (1982). A segunda etapa do trabalho, tambem em casa-
de-vegeta<;ao, constou da obten<;ao das gera<;oes F2 e dos retrocruzamentos. Em ambos os
cruzamentos, foram obtidas as gera<;oes F2, por autofecunda<;ao natural das gera<;oes Fl, e foram
realizados retrocruzamentos das gera<;oes Fl, com ambos os parentais. Nessa etapa, cad a parcela
foi representada por uma fileira de 2,0 m, 0 espa<;amento entre fileiras foi de 0,50 m e entre covas
de 0,15 m com uma planta por cova. A terceira etapa constou de um experimento em campo, em
cultivo irrigado por aspersao convencional. Utilizou-se 0 delineamento experimental de blocos
casualizados com quatro repeti<;oes. Cada parcela foi representada por uma fileira de 10,0 m, 0

espa<;amento entre fileiras foi de 0,80 m e dentro da fileira 0,50 m, sendo cultivada uma planta por
cova. Todos os trabalhos foram realizados em area experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina
- Piauf, no perfodo de janeiro a outubro de 1999.



Os dados foram coletados em plantas individuais. Em ambos os cruzamentos, nos parentais
e nas gera<;6es F" F2 nos e retrocruzamentos, as plantas foram classificadas, na maturidade, de
acordo com 0 tipo de pedunculo em normal ou ramificada. Os dados das gera<;6es F2 e
retrocruzamentos com parental Cacheado foram analisados pelo teste de x2 (Cruz, 2001).

As gera<;6es F1 de ambos os cruzamentos apresentaram pedunculos normais. Similarmente,
todas as plantas nos retrocruzamentos com os parentais com inflorescencia normal tambem
apresentaram pedunculos normais (Tabela 2). Isso indica que 0 pedunculo ramificado presente na
cultivar Cacheado e uma caracteristica recessiva.

Cruzamonto

CacheBdo lehl 29 29
FllFgx eh) 15 5
FdFgx Cll) 255 207 48
RC, IFg)( Fll 6 6
RC2 lell x F,) S 2 3
Cruzamonto 2
B.uIKgrM:ll IBg) 22 22
Cacheedo (Chi 29 2.9
F,!Bg J{ Cn) 14 14
F$Il3-gl< eh) 241 195 52
RC, IBg J{ Fd 24 24
RC2 (CIl x f,) 28 17 11

Com base nos resultados obtidos por Sen & Bowal (1961) e Fawole & Afolobi (1983), a
hip6tese mais provavel e que a caracteristica pedunculo ramificado presente na cultivar Cache ado
seja controlada por um unico gene. Desse modo, os dad os observados nas gera<;6es F2 e
retrocruzamentos com parental Cacheado foram comparados pelo teste de X2 com as propor<;6es
fenotipicas esperadas de 3 normal: 1cacheado e 1 normal: 1cacheado, respectivamente. Em ambos
os cruzamentos, as gera<;6es F2 se ajustaram bem it propon;:ao de 3 normal: 1cacheado e os
retrocruzamentos it de 1normal: 1cacheado. Esses resultados mostram que 0 pedunculo ramificado
da cultivar Cacheado tem heran<;a monogenica recessiva. Essa caracteristica se assemelha muito it
estudada por Fawole & Afolobi (1983), mas nao se pode afirmar que trata de mesmo gene, somente
com um teste de alelismo se poderc~dirimir essa duvida.

o pedunculo ramificado e uma caracteristica que altera morfologicamente a parte reprodutiva
da planta, desse modo, e importante que esse gene seja introduzido em gen6tipos com diferentes
tipos de arquitetura de planta, para se avaliar se 0 mesmo produz impacto positive na produtivade
do feijao-caupi.
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