
DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE ACESSOS DE FEIJÃO COMUM 

(Phaseolus vulgaris L.) 

 
Sinara Denardi¹; Sibila Grigolo¹; Natanael dos S. Steinhauser¹; Lays Sartori¹; Ana Carolina Lara 

da Costa Fioreze² 

 

¹Graduandos do curso de Agronomia – Universidade Federal de Santa Catarina, Curitibanos, SC. 

E-mail: denardisih@gmail.com 

² Professora da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Curitibanos, SC 

 

 

Os programas de melhoramento buscam estimar a diversidade genética dentro de uma espécie 

objetivando a criação de novas cultivares com características agronômicas desejáveis. Nesse 

sentido, as técnicas de análise multivariada são uma ferramenta de grande importância. A análise 

de agrupamento visa reunir, por determinado critério de classificação, genótipos em grupos que 

resulte em uma maior homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre os grupos. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar a divergência genética entre acessos de feijão comum 

(Phaseolus vulgaris L.) e quantificar a contribuição de cada característica para a divergência. O 

experimento foi conduzido na safra de 2014/15 na Fazenda Experimental da Universidade 

Federal de Santa Catarina, campus Curitibanos, onde foram avaliados 20 acessos oriundos da 

Embrapa Arroz e Feijão. As características avaliadas foram: dias para germinação, altura de 

plantas, altura de inserção da primeira vagem, dias para colheita, estande final, número de 

vagens total, número de vagens/planta, comprimento das vagens, peso total de grão,  massa de 

100 grãos, produtividade de grãos, comprimento, largura e espessura das sementes. Com base na 

matriz de dados, obteve-se o agrupamento pela ligação média entre grupos (UPGMA) e a 

estimativa da contribuição relativa dos caracteres para divergência pelo método SINGH. A maior 

distância encontrada pelo método UPGMA foi de 69,88 entre os acessos Cavalo e o Vermelho, e 

a mínima distância de 0,18 entre os acessos 60 dias – Ligeiro e o Bico de Ouro. As 

características comprimento de sementes, dias para colheita e altura de planta foram as variáveis 

que mais contribuíram para o agrupamento dos genótipos, com os valores de 29,12%, 20,06% e 

18,09%, respectivamente. As características que menos contribuíram para o agrupamento foram: 

peso total de grãos (0,009%), largura de sementes (0,019%) e número de vagens/planta 

(0,020%). Os resultados obtidos permitem identificar os acessos mais divergentes e com isso 

selecionar genitores que possam ser utilizados em cruzamentos artificiais, para obtenção de 

cultivares superiores. A contribuição relativa dos caracteres norteia os programas de 

melhoramento genético na escolha das características a serem avaliadas para a caracterização dos 

genótipos, priorizando aquelas que mais contribuem para a divergência genética entre acessos. 
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