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Os caracteres mais promissores descritos para otimizar o desempenho da cultura em condições 

de estresse estão relacionados ao desenvolvimento radicular. Portanto, a arquitetura das raízes 

deve ser considerada durante a composição de blocos de cruzamento. O objetivo deste trabalho 

foi investigar a divergência genética existente para arquitetura do sistema radicular e caracteres 

de importância agronômica em linhagens elites de feijão. O experimento foi conduzido no ano 

agrícola de 2014/15 na área experimental do Instituto de Melhoramento e Genética Molecular 

da UDESC/CAV, em Lages/SC. Foram avaliadas 20 constituições genotípicas. O delineamento 

experimental utilizado foi de blocos casualizados, com três repetições. Foram avaliados 15 

caracteres: i) arquitetura do sistema radicular (ângulo de raiz basal); ii) ciclo vegetativo; iii) 

ciclo reprodutivo; iv) peso de 500 grãos; v) rendimento de graõs; vi) bacteriose; vii); antracnose 

na folha; viii) antracnose no legume; ix) mancha angular na folha; x) mancha angular no 

legume; xi) massa verde da parte aérea; xii) massa verde da raiz; xiii) massa seca da parte aérea; 

xiv) massa seca da raiz; xv) número de legumes por planta. Os dados foram submetidos à 

análise de variância multivariada. A divergência genética foi estimada pela estatística de 

Mahalanobis (D²). Utilizando a matriz de dissimilaridade gerada, foi construído um dendograma 

pelo método de agrupamento UPGMA. Com base nas informações obtidas nas ramificações, 

foram estabelecidos contrastes multivariados não ortogonais (entre e dentro dos grupos e 

subgrupos formados), utilizando os coeficientes canônicos padronizados (CCP) para sintetizar a 

contribuição relativa de cada variável. Observando os resultados da análise de variância 

multivariada, verificou-se diferença significativa para o efeito principal genótipo, demostrando 

assim, a existência de variabilidade genética entre os genótipos avaliados. Analisando a matriz 

simétrica de dissimilaridade estimada pela distância generalizada de Mahalanobis, observou-se 

a divergência genética entre as linhagens. Esta informação a respeito da dissimilaridade, tanto 

entre quanto dentro dos grupos formados, pode ser útil para auxiliar o pesquisador na seleção e 

no direcionamento das hibridações artificiais, mais ou menos dissimilares. A análise gráfica 

permitiu identificar a formação de dois grupos e quatro subgrupos. Os genótipos pertencentes ao 

mesmo grupo apresentam menor distância entre si, de modo que cruzamentos entre genitores do 

mesmo grupo resultam em variabilidade restrita nas gerações segregantes. Os contrastes 

multivariados possibilitaram conhecer a contribuição relativa das variáveis para similaridade ou 

dissimilaridade entre as linhagens, direcionando assim, as hibridações artificiais. As 

características de importância agronômica avaliados permitiram caracterizar e selecionar 

genitores contrastantes. As seguintes combinações híbridas são sugeridas por apresentarem 

ampla divergência genética, sobretudo para arquitetura do sistema radicular: BRS Campeiro x 

TB03-27 Mourinho, BRS Campeiro x TB03-26 Mulatinho, CHP04-239-61 x TB03-26 

Mulatinho, IPR Uirapuru x TB03-27 Mourinho, IPR Uirapuru x LP12-601. 
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