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RESUMO
NUNES, H. F. Adaptabilidade e estabilidade da produtividade de grãos de
genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho em cultivos de sequeiro e irrigado.
105p. Dissertação (Mestrado/Genética e Melhoramento) – UFPI, Teresina, 2012.

O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é uma importante fonte de
alimentação das regiões dos trópicos e subtrópicos e apresenta grande tolerância à
seca. Estas características fizeram com que a cultura tivesse ampla aceitação pelos
pequenos agricultores nas zonas mais secas das referidas regiões. Atualmente, no
Brasil,

existe

uma

tendência

para

exportação

de

grãos de feijão-caupi,

principalmente do tipo fradinho, e, para isso, avanços tecnológicos têm sido
adotados para elevação da produtividade. A produtividade de grãos é uma
característica influenciada pelos efeitos ambientais (A), genotípicos (G) e da
interação genótipo x ambiente (G x A). Quando esta interação é detectada, torna-se
imprescindível um estudo de adaptabilidade e estabilidade. Diante do exposto,
objetivou-se avaliar a adaptabilidade e a estabilidade da produtividade de grãos de
genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho, em cultivos de sequeiro e irrigado, em
diversas regiões do Brasil. A avaliação em cultivo de sequeiro foi realizada por meio
das metodologias Tradicional (Yates e Cochran, 1938), Eberhart e Russell (1966),
Cruz, Torres e Vencovsky (1989) e Lin e Binns modificado por Carneiro (1998). Em
cultivo irrigado, utilizou-se apenas as metodologias Tradicional (Yates e Cochran,
1938) e Eberhart e Russell (1966). A interação G x A foi complexa em ambas as
avaliações, demonstrando a instabilidade do caráter. O método Tradicional
classificou os genótipos apenas quanto à estabilidade. A regressão linear de
Eberhart e Russell (1966) identificou genótipos com adaptação ampla e estável nos
ambientes avaliados. Não foi possível detectar o genótipo ideal segundo a regressão
bissegmentada de Cruz et al. (1989). O método de Lin e Binns modificado por
Carneiro (1998) permitiu classificar os genótipos de forma prática e com fácil
interpretação. Em geral, a linhagem MNC04-783B-7-3 foi considerada a mais
promissora,

apresentando

elevada

produtividade

média,

adaptabilidade

e

estabilidade nos diversos ambientes analisados, em cultivos de sequeiro e irrigado.

Palavras-chave: Vigna unguiculata; Interação G x A; Métodos paramétricos;
Métodos não-paramétricos.
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ABSTRACT
NUNES, H. F. Grain yield adaptability and stability of cowpea genotypes type
blackeyed in rainfed and irrigated cultivation. 105p. Dissertation (Msc/Genetics
and Breeding) – UFPI, Teresina, 2012.

Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) is important food source for tropic and
subtropic regions, presenting high drought tolerance. These features transformed
cowpea into a widely accepted culture by small farmers in the driest areas of these
regions. Currently, in Brazil, there is a tendency to export cowpea grains, mainly the
blackeyed type. For this reason, technological advances have been assumed to
increase yield. Grain yield is a trait influenced by environment (E), genotype (G) and
genotype x environment (G x E) interaction. When this interaction is detected, a
study of adaptability and stability is indispensable. The objective of this study was to
evaluate the grain yield adaptability and stability of blackeyed cowpea genotypes in
rainfed and irrigated cultivation in several regions of Brazil. The evaluation of rainfed
crop was performed by means of the following methods: Traditional (Yates and
Cochran, 1938), Eberhart and Russell (1966), Cruz, Torres and Vencovsky (1989)
and Lin and Binns modified by Carneiro (1998). In irrigated crop was used only
Traditional (Yates and Cochran, 1938) and Eberhart and Russell (1966) methods.
The G x E interaction was complex in both evaluations, indicating that this trait is
unstable. The Traditional method classified genotypes only for stability. The linear
regression of Eberhart and Russell (1966) identified stable genotypes, widely
adaptable to the evaluated environments. According to bissegmented regression of
Cruz et al. (1989), it wasn’t possible to detect the ideal genotype. Lin and Binns
modified by Carneiro (1998) method allowed a practical and easily interpretable
classification of genotypes. In general, MNC04-783B-7-3 was considered the most
promising line, presenting high average yield, adaptability and stability to the different
analyzed environments, both in rainfed and irrigated cultivation.

Keywords: Vigna unguiculata; Genotype x environment interaction; Parametric
methods; Non-parametric methods.
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1 INTRODUÇÃO
O feijão-caupi, Vigna unguiculata (L.) Walp, é uma leguminosa bastante
cultivada nos trópicos semiáridos da África, Brasil e Estados Unidos (ROCHA et al.,
2009a). No Brasil, a produção de feijão-caupi concentra-se nas regiões Norte e
Nordeste e está se expandindo para a região Centro-Oeste, principalmente para o
estado de Mato Grosso (FREIRE FILHO et al., 2012).
A produtividade de grãos é influenciada por efeitos genotípicos (G),
ambientais (A) e pela interação genótipo x ambiente (G x A), os quais levam ao
comportamento diferencial dos genótipos nos diversos ambientes (VENCOVSKY;
BARRIGA, 1992). Este fato influencia o ganho com a seleção e dificulta a
recomendação de cultivares. Uma simples análise da interação G x A não
proporciona informações precisas sobre o comportamento de cada genótipo frente
às variações ambientais, então, são necessárias análises de adaptabilidade e
estabilidade, as quais permitem a identificação de genótipos com o comportamento
previsível e responsivos a melhoria das variações ambientais, em condições amplas
ou específicas (CRUZ et al., 2004).
A estabilidade e a adaptabilidade de genótipos são características
importantes, em que, a adaptabilidade refere-se à capacidade dos genótipos
aproveitarem vantajosamente o estímulo do ambiente e a estabilidade diz respeito à
capacidade dos genótipos mostrarem comportamento altamente previsível em razão
do estímulo do ambiente (CRUZ; CARNEIRO, 2006).
Em virtude do feijão-caupi ter sua produção concentrada em áreas com alto
índice de incidência de secas, possivelmente, a produtividade associada à
adaptabilidade e à estabilidade de rendimento, têm recebido bastante atenção por
parte dos programas de melhoramento (FREIRE FILHO et al., 1999).
No Brasil são produzidos e consumidos diversos tipos de grãos de feijãocaupi, em virtude de apresentarem variação no tamanho, forma, cor e textura do
tegumento. Devido a essa variação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), por meio da Instrução Normativa nº 12/2008, regulamentou
a identidade e qualidade para a classificação do feijão (Vigna unguiculata (L) Walp. e
Phaseolus vulgaris L.) (BRASIL, 2008). De acordo com essa norma, o feijão-caupi,
pertencente ao grupo II, foi dividido em quatro classes (preto, branco, cores e
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misturado), com base na coloração do tegumento do grão. Freire Filho et al. (2011)
subdividiram essas classes em 16 subclasses.
Na classe branco, destaca-se a subclasse fradinho, que se caracteriza por
apresentar tegumento branco, rugoso e possuir um grande halo preto (FREIRE
FILHO et al., 2011). Atualmente, existe apenas três cultivares comerciais no Brasil
pertencentes à referida subclasse, a “Poços de Caldas-MG” lançada em 2003 pela
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), a “BRS Itaim” e “BR
Carijó”, lançadas pela Embrapa em 2009 e 2010, respectivamente (FREIRE FILHO
et al., 2012). O feijão-caupi do tipo fradinho é cultivado principalmente nos estados
de Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro, e, atualmente, encontra-se em processo de
expansão nos estados de São Paulo e Minas Gerais (FREIRE FILHO et al., 2005a).
Essa subclasse é idêntica ao tipo “blackeye”, a mais cultivada e comercializada nos
Estados Unidos, tanto como grãos secos quanto enlatados (FERY, 1990). Ehlers e
Hall (1997) mencionam que é o tipo de grão mais adequado para o comércio
internacional. Geralmente, é o tipo importado pelo Brasil, quando há frustração de
safra na região Nordeste (FREIRE FILHO et al., 2005a).
De acordo com Ehlers e Hall (1997), estratégias de marketing devem ser
reforçadas com o intuito de popularizar o feijão-caupi, que apresenta grãos bastante
nutritivos, a fim de que possa aumentar cada vez mais a demanda. Além disso,
devem-se concentrar esforços para o desenvolvimento de novos produtos
alimentares com a cultura, de forma a atrair um maior número de consumidores.
Diante do exposto, constata-se a necessidade de ampliar o número de
cultivares da subclasse fradinho. Em um programa de melhoramento, para o
lançamento ou recomendação de uma cultivar, é indispensável a avaliação da
mesma em vários locais e anos, além de estudos de adaptabilidade e estabilidade
da produção.
Desse modo, o objetivo do presente estudo foi avaliar a adaptabilidade e
estabilidade da produtividade de grãos de 20 genótipos de feijão-caupi da subclasse
fradinho em cultivos de sequeiro e irrigado, nas regiões Norte, Nordeste e CentroOeste do Brasil.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A cultura do feijão-caupi
O feijão-caupi, Vigna unguiculata (L.) Walp. (2n=2x=22), é uma planta
herbácea, autógama e anual. Esta espécie apresenta uma grande variabilidade
genética, ampla capacidade de adaptação, alto potencial produtivo e excelente valor
nutritivo, características que conferem à cultura grande valor atual e estratégico
(FREIRE FILHO et al., 2005a).
Quanto à classificação taxonômica, o feijão-caupi é considerado uma
Dicotyledonea, pertencente ao filo Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, ordem
Fabales, família Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo,
Phaseolinea, gênero Vigna, espécie Vigna unguiculata (L.) Walp. e subespécie
unguiculata (PADULOSI; NG, 1997). Todo o feijão-caupi cultivado pertence a
espécie V. unguiculata subespécie unguiculata, a qual é subdividida em quatro
cultigrupos: Unguiculata, Biflora, Sesquipedalis e Textilis. Dentre estes, apenas os
cultigrupos Unguiculata e Sesquipedalis (conhecido como feijão-de-metro) são
cultivados no Brasil, com destaque para o Unguiculata que compreende quase a
totalidade das cultivares locais e melhoradas (FREIRE FILHO et al., 2005a).
Steele e Mehra (1980) e Ng e Maréchal (1985) citam o oeste da África, mais
precisamente a Nigéria, como centro primário de diversidade da espécie. Segundo
Steele (1976), o feijão-caupi provavelmente originou-se no continente africano, uma
vez que as formas selvagens são encontradas apenas na África e Madagascar. Ng
e Maréchal (1985) afirmam que o centro de diversidade do feijão-caupi cultivado é
na África Ocidental, numa área que abrange as savanas da Nigéria, sul do Níger,
partes da Burkina Faso, norte do Benin, Togo e noroeste de Camarões. Padulosi e
Ng (1997) mencionam que datação realizada com carbono-14 em feijão-caupi é a
evidência arqueológica mais antiga encontrada na África, demonstrando ser uma
cultura utilizada pelos coletores de frutos, desde 1.500 a.C.. Ng e Maréchal (1985)
afirmam que esta espécie, provavelmente, tenha sido domesticada a partir da
ancestral selvagem Vigna unguiculata subespécie dekindtiana (Harms) Verdc. No
entanto, a localização precisa da origem de domesticação ainda se encontra
confusa.
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Estudos realizados por meio de análises da sequência imergência (ITS) do
DNA nuclear e sequenciamento TrnLF (íntron) do cpDNA evidenciam que o DNA
dos plastídios da subespécie selvagem (V. unguiculata ssp. dekindtiana) é igual ao
encontrado nas formas cultivadas, indicando um limitado fluxo gênico entre essas
subespécies (DIOUF, 2011).
Coulibaly et al. (2002) apresentam algumas evidências, obtidas por meio de
estudos baseados em análise de “Amplified Fragment Length Polimorphism” –
AFLP, de que a domesticação do feijão-caupi ocorreu no nordeste da África,
enquanto, Ba et al. (2004), apontam que a espécie foi domesticada por agricultores
no oeste da África.
Timko et al. (2007) relatam que a partir da África, o feijão-caupi expandiu-se,
chegando provavelmente à região da Índia durante o período Neolítico, sendo esta
região, portanto, considerada o segundo centro de domesticação. Na Europa, a
cultura chegou por volta do século VIII a.C., de onde era negociada com vários
países do Mediterrâneo (TOSTI; NEGRI, 2002). Segundo Fang et al. (2006), o feijãocaupi chegou aos Estados Unidos, no início do século XVIII, não através de
escravos do oeste da África, mas sim, proveniente do sul europeu e do continente
asiático. No Brasil, acredita-se que o feijão-caupi tenha sido introduzido no século
XVI, por colonizadores portugueses, através do estado da Bahia, de onde foi levado
para outras regiões do país (FREIRE FILHO et al., 2005a).
O feijão-caupi é uma das mais antigas fontes de alimento no mundo. A
provável origem do nome caupi, uma latinização dos nomes “cow” e “pea”, deve-se
ao fato de que esta planta foi uma importante fonte de feno para vacas em muitas
partes do mundo (TIMKO et al., 2007).
A espécie Vigna unguiculata (L.) Walp é comumente conhecida como “haricot
á ceil noir” ou “cornille” na França, “xpelon (em Maia)” no México, “frijol” na
Colômbia, “Lobia”, “Chaura”, “Chola” ou “Chavalya” na Índia, “cowpea”, “blackeyed
peas”, “blackeyed beans”, “southernpea” ou “field peas” nos Estados Unidos, “feijãofrade” em Portugal e “ojo preto” no Chile (FREIRE FILHO et al., 2012). Segundo
Freire Filho et al. (2005a) existem várias denominações diferentes no Brasil, a
depender da região, como por exemplo: feijão-de-macáçar (ou de macaça) e feijãode-corda, no Nordeste; feijão-da-colônia, feijão-de-praia e feijão-de-estrada, no
Norte; e feijão-miúdo, no Sul. Além desses nomes, há o feijão-fradinho, que se
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caracteriza por apresentar o tegumento rugoso branco e um grande halo preto
(Figura 1), sendo muito consumido nos estados de Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro.

Figura 1 - Aspecto físico dos grãos de feijão-caupi do tipo fradinho.

O feijão-caupi é considerado uma importante fonte alimentar e componente
essencial dos sistemas de produção nas regiões secas dos trópicos, que cobrem
parte da Ásia, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Américas Central e do Sul
(SINGH et al., 2002). A maior parte da população nestas regiões ainda depende
desta leguminosa como fonte de proteínas e minerais, nas suas dietas diárias. No
entanto, a produção de feijão-caupi e de muitas outras leguminosas manteve-se
inalterada durante cinco décadas. A maior contribuição para a ocorrência deste
fenômeno foi proveniente das novas práticas agrícolas difundidas pela revolução
verde (1960-1970). Este modelo cultivava como preferência uma agricultura voltada
para a produção de cereais, tais como, milho (Zea mays L.), trigo (Triticum spp.) e
arroz (Oryza sativa L.). Sendo assim, empurrava para as terras marginais as
leguminosas, como o grão de bico (Cicer arietinum L.), lentilha (Lens esculenta
Moench.), ervilha (Pisum sativum L.) e as diferentes espécies de feijão, inclusive o
feijão-caupi, uma vez que estas culturas têm ciclo de 120 dias ou mais e competem
pela terra com os cereais (SINGH, 2010).
Não obstante, o desenvolvimento e o amplo lançamento de variedades
melhoradas de curta duração (60-70 dias) com altas produtividades, fizeram com
que a produção do feijão-caupi, no mundo, aumentasse cerca de seis vezes nas
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últimas décadas. Uma revolução silenciosa, mas em maior magnitude em
comparação com a de cereais e de todas as demais leguminosas (SINGH, 2010).
Segundo Freire Filho et al. (2011), a Nigéria, Níger e o Brasil são os países
que possuem a maior área cultivada e maiores produções de feijão-caupi do mundo,
entretanto, a Croácia, República de Macedônia, Trinidad e Tobago, Bósnia
Herzegovina, Egito e Filipinas detêm as maiores produtividades, acima de 2.500
kg.ha-1. No Brasil, conforme dados apresentados por Freire Filho et al. (2012), a
produção média anual de feijão-caupi no período de 2005 a 2009 foi de 513.619
toneladas (t). Neste mesmo período, a região Nordeste teve uma produção média
anual de 426.367 t, confirmando sua superioridade em relação a outras regiões
produtoras. Entretanto, apresentou a menor média de produtividade (330 kg.ha-1),
em relação às demais regiões. Nesta região, as condições de cultivo não são
satisfatórias, contudo, constitui-se uma situação de oportunidade, necessitando
apenas de investimento em tecnologia de produção.
Na região Centro-Oeste, pode-se destacar o salto de produção que foi de
3.759 t, em 2006, para 104.349 t, em 2009, com uma produtividade média anual, no
período de 2006 a 2009, de 960, kg.ha-1, valor bem superior ao da média nacional,
que foi de 369 kg.ha-1. Portanto, o feijão-caupi apresenta-se como uma importante
alternativa para os arranjos produtivos desta região, especialmente no cultivo de
safrinha (FREIRE FILHO et al., 2012).
Segundo Ehlers e Hall (1997), a produção de feijão-caupi com tipos de grãos
que se adequam às preferências locais pode limitar o comércio interno e
oportunidades de exportação, se o tipo preferido não for aceito em outras regiões.
Portanto, o desenvolvimento de cultivares com ampla aceitação poderiam ser
importantes para regiões que desejam exportar o feijão-caupi.

Ainda, segundo

esses autores, o tipo fradinho (blackeye) é uma importante classe para o mercado
internacional.
De acordo com Freire Filho et al. (2011), o feijão-caupi vem passando por
grandes transformações, tanto no setor produtivo, quanto na expansão do cultivo
para outras regiões e também no setor comercial, com uma melhor padronização do
produto, com o início do processamento industrial e com a entrada do produto em
novos mercados do país e do exterior.
Existem diversas instituições que trabalham visando o desenvolvimento de
novas cultivares de feijão-caupi. O líder em pesquisas no mundo é o International
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Institute of Tropical Agriculture (Instituto Internacional de Agricultura Tropical- IITA)
(WORLD COWPEA RESEARCH CONFERENCE, 2010). Entretanto, recentemente
os programas de melhoramento de feijão-caupi das Universidades da Califórnia e
Riverside,

nos

Estados

Unidos,

e

da

Empresa

Brasileira

de

Pesquisas

Agropecuárias (EMBRAPA) no Brasil têm sido fortalecidos e expandidos. Pesquisas
significativas sob vários aspectos do melhoramento de feijão-caupi estão sendo
também realizadas na Burkina Faso, Índia, Mali, Nigéria e Senegal, dentre outros
países.
No Brasil, até o presente momento, existem apenas 48 cultivares de feijãocaupi inscritas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do MAPA (BRASIL, 2012).
Apesar do esforço dos programas de melhoramento, quando se compara o volume
de estudos com feijão-caupi em relação a outras culturas, tais como, o feijão comum
(Phaseolus vulgaris L.), pode-se inferir que, para o feijão-caupi o volume de estudos
é bem menor, assim como, o número de cultivares recomendadas e/ou lançadas
comercialmente.
2.2 Interação genótipo x ambiente (G x A)
As plantas cultivadas, especialmente nas condições tropicais, são submetidas
às mais diversas condições ambientais (RAMALHO et al., 2005). Segundo Comstock
e Moll (1963), essas variações incluem atributos físicos e químicos do solo, fatores
climáticos, intensidade e distribuição da radiação solar e uma diversidade de
organismos, como patógenos e insetos, aos quais a planta está exposta. De acordo
com Ramalho et al. (2005), nessas condições, é esperado que o comportamento das
cultivares não seja coincidente nos diferentes ambientes a que elas são submetidas,
isto é, espera-se a ocorrência de forte interação G x A. Quijada (1980) define a
interação G x A como a falta de uniformidade na resposta de dois ou mais grupos de
plantas cultivadas em dois ou mais ambientes, ou seja, um grupo pode demonstrar o
melhor crescimento em um ambiente, mas desenvolver-se mal em outro.
A ocorrência da interação G x A é um processo natural que faz parte da
evolução das espécies e seus efeitos permitem o aparecimento de genótipos
estáveis e aptos a um ambiente específico, ou de comportamento geral, aptos a
vários ambientes (EBERHART; RUSSELL, 1966).

A adaptação específica a

determinados ambientes é a causa evolutiva básica da interação G x A, que se
manifesta sobre qualquer caráter métrico (CHAVES, 2001). Essa interação é de
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natureza genética, mas não no sentido clássico mendeliano, e sim em decorrência
de instabilidade das manifestações genótipicas entre ambientes (VENCOVSKY;
BARRIGA, 1992).
Vencovsky e Barriga (1992) relatam que não basta apenas detectar a
presença de interações, deve-se também considerar a sua natureza. Conforme
Pereira (2009), a interação G x A pode ser facilmente detectada por meio de uma
tabela de dupla entrada, na qual, pode-se observar três possíveis situações:
ausência de interação, interação simples e interação complexa, conforme
observado na Figura 2. Para Chaves (2001), a ausência de interação é
caracterizada quando os genótipos apresentam comportamento concordante nos
ambientes avaliados. A interação simples não causa mudanças na classificação dos
genótipos entre os diferentes ambientes avaliados e a interação complexa é quando
ocorre uma alteração na classificação dos mesmos.
Figura 2 - Comportamento de dois genótipos (G1 e G2) em duas condições
ambientais (A1 e A2).

Fonte: Allard e Bradshaw (1964)

Segundo Ramalho et al. (1993), a interação simples indica a presença de
genótipos adaptados a uma ampla faixa de ambientes, desta forma, a
recomendação pode ser feita de maneira generalizada. Por outro lado, a interação
complexa indica a presença de genótipos adaptados a ambientes específicos, o que
traz uma complicação para o melhorista dificultando a seleção e recomendação
desses materiais.
Na prática, para se detectar a interação G x A, precisa-se que um
experimento seja repetido em vários ambientes (PEREIRA, 2009). É necessário que
se considere a interação de genótipos com diferentes ambientes, o modo como tal
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interação pode ocorrer e como pode ser detectada, medida e avaliada
(VENCOVSKY; BARRIGA, 1992).
As condições ambientais que contribuem para as interações com os
genótipos podem ser agrupadas, segundo Allard e Bradshaw (1964), em duas
categorias: previsíveis e imprevisíveis. As variáveis previsíveis seriam as
características gerais do tipo de solo e clima, o comprimento do dia, a época de
plantio, tipo de adubação, métodos de colheita, dentre outros. As variáveis
imprevisíveis, seriam o regime de chuvas, temperatura e umidade relativa do ar.
Segundo Fehr (1987), as variáveis imprevisíveis são as que mais contribuem para
as interações genótipo x ano e genótipo x ano x local.
Os ambientes podem ser classificados, conforme Wu e Malley (1998), em
duas categorias: micro e macroambientes. Os microambientes estão relacionados a
fatores externos ou internos de um organismo, geralmente, não controláveis. Os
macroambientes podem ser controláveis, como por exemplo os níveis de fertilidade
do solo, e não controláveis, tais como, locais, anos agrícolas e estações ou épocas
do ano.
O método mais comumente utilizado para a avaliação da interação G x A é a
análise de variância (ANAVA), por meio da análise conjunta de experimentos. A
existência dessa interação é determinada pelo teste “F” e sua magnitude estimada
pelos quadrados médios. A interação G x A

é detectada como um padrão de

resposta diferencial e significante dos genótipos entre os ambientes (MARQUES,
2010).
Segundo Ramalho et al. (1993), para atenuar os efeitos da interação G x A
pode-se recorrer a algumas alternativas: a) identificar cultivares específicas para
cada ambiente, no entanto, esta forma envolve altos custos; b) realizar o
zoneamento ecológico, ou seja, subdividir uma região heterogênea em subregiões
mais uniformes, contudo, esta opção não controla a interação genótipo x ano; ou c)
identificar cultivares com maior adaptabilidade e estabilidade fenotípica, esta opção
é a que vem sendo mais utilizada.
Uma perspectiva para o futuro, de fundamental importância para o
melhoramento, segundo Chaves (2001), é o entendimento das bases genéticas e
ambientais da interação G x A. Nesse sentido, alguns autores têm reportado que o
mapeamento de locos que controlam caracteres quantitativos (Quantitative Trait Loci
- QTL’s) e sua interação com o ambiente (QTL’s x A), pode ajudar nas verdadeiras
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causas e natureza da interação G x A relacionada a determinados grupos de
ambientes. Nesse sentido, Kang (1998), comenta que a identificação de QTL’s mais
estáveis em diferentes ambientes poderia ser utilizada em seleção assistida para a
estabilidade fenotípica. Pereira et al. (2008) ao selecionarem genótipos de feijão
(Phaseolus vulgaris) para alta produtividade, com base em seleção fenotípica e
assistida por marcadores moleculares, perceberam que existe uma alta interação
QTL’s x A.
Vários fatores causadores de estresse biótico e abiótico reduzem o
crescimento e a produtividade de feijão-caupi. O tempo e a intensidade da seca em
relação à fenologia, a sensibilidade a altas temperaturas no desenvolvimento da flor,
vagem e semente, além de susceptibilidade a uma série de pragas e doenças são
restrições importantes para a produção desta cultura (PADI, 2004). Tais fatores, por
sua vez, podem influenciar diferentemente entre os locais e anos de cultivo,
contribuindo para a interação G x A.
A interação G x A em feijão-caupi, para a produtividade de grãos, tem sido
estudada pelos melhoristas envolvendo vários tipos de fatores ambientais, tais
como: genótipo x local (ALI et al., 2004; LOPES, et al., 2006; SINGH et al., 2006),
genótipo x época de plantio (MORAKINYO; AJIBADE, 1998), genótipo x densidade
populacional (SANTOS; ARAÚJO, 2000), genótipo x sistemas de cultivo [solteiro ou
consorciado (EGBE et al., 2010) sequeiro ou irrigado (ANDRADE, et al., 2006)] ,
genótipo x local x ano (FREIRE FILHO et al., 2001; 2002; 2003; PADI, 2004;
AREMU et al., 2007; AKANDE, 2007a;b; ROCHA et al., 2007; SHIMELIS;
SHIRINGANI, 2010; ISHIYAKU et al., 2010; ASIWE; AJEIGBE, 2010), genótipo x
local x época de plantio (SHIRINGANI, 2007; SHIRINGANI; SHIMELIS, 2011) e
genótipo x local x ano x sistema de cultivos [sequeiro e irrigado (SANTOS et al.,
2000; 2008) ou solteiro e consorciado (PADI, 2007)].
A análise da interação genótipo x local objetiva, principalmente, avaliar o
comportamento dos genótipos frente aos fatores previsíveis dentro de locais, e entre
locais no espaço (MANO, 2009). Ali et al. (2004) encontraram interação genótipo x
local

significativa

durante a avaliação de genótipos de feijão-caupi, para a

produtividade de grãos, realizado em Faisalabad (Paquistão), envolvendo cinco
ambientes. Segundo os autores, a existência desta interação indica a necessidade
do desenvolvimento de cultivares específicas de feijão-caupi para determinadas
regiões de cultivo.
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Noutra vertente, Santos e Araújo (2000) não encontraram diferenças
significativas na interação genótipo x densidade populacional durante a avaliação de
genótipos de feijão-caupi, para produtividade de grãos, tanto nas condições de
sequeiro como irrigado em Petrolina-PE. Egbe et al. (2010) avaliaram 14 cultivares
de feijão-caupi de ciclos superprecoce e precoce, nas savanas nigerianas, em
cultivo solteiro e em consórcio com milho (Zea mays L.) e encontraram interação
entre culturas e sistema de cultivo. Shiringani (2007) estudou o efeito das épocas de
semeadura e de locais sobre a fenologia produtiva e componentes de produção em
10 genótipos de feijão-caupi e encontrou interação significativa entre genótipos,
épocas de plantio e locais.
O efeito de anos é caracterizado como um fator imprevisível. A avaliação da
interação genótipo x ano é de extrema importância, pois fornece informações sobre
a previsibilidade do comportamento dos genótipos frente aos fatores ambientais, no
tempo (MANO, 2009). Santos et al. (2000), avaliando o comportamento produtivo de
18 genótipos de feijão-caupi em regimes irrigado e sequeiro, em quatro anos, nos
municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, identificaram diferenças significativas
quanto a interação genótipo x ambiente. Do mesmo modo, Rocha et al. (2007)
encontraram diferenças significativas da interação genótipo x ambiente, quando
avaliaram um grupo de genótipos de feijão-caupi de porte semi-ereto no Nordeste do
Brasil.
Kamara et al. (2011) estudaram o ganho genético obtido por vários caracteres
agronômicos de cultivares melhoradas ao longo de três décadas, nas savanas
nigerianas. Os autores encontraram interação genótipo x ano significativa para
floração, maturação, índice de colheita e produtividade da forragem, no entanto, a
produtividade de grãos não interagiu com os anos agrícolas.

2.3 Adaptabilidade e estabilidade fenotípica
Estudos a respeito da interação genótipo x ambiente (G x A), apesar de
serem de grande importância para o melhoramento, não proporcionam informações
pormenorizadas sobre o comportamento de cada genótipo frente às variações
ambientais (CRUZ et al., 2004). Segundo Hoogerheide et al. (2007), o estudo da
adaptabilidade e estabilidade é uma maneira de avaliar este fenômeno, uma vez
que, possibilita ao melhorista a identificação de materiais que se comportam bem,

21

não somente, em um ambiente particular, mas também sob diferentes condições
ambientais.
Existem inúmeros conceitos para a adaptabilidade e estabilidade de uma
cultivar. Segundo Cruz et al. (2004), a adaptabilidade de um cultivar refere-se à sua
capacidade de aproveitar vantajosamente as variações do ambiente. Ao passo que,
a estabilidade de comportamento refere-se à sua capacidade de apresentar-se
altamente previsível mesmo com as variações ambientais.
Na etapa de lançamento de cultivares, de modo geral, é fundamental o
conhecimento da adaptabilidade e estabilidade dos genótipos, a fim de amenizar os
efeitos da interação G x A e facilitar a recomendação de cultivares (ROCHA et al.,
2007).

2.3.1 Metodologias para avaliar a adaptabilidade e estabilidade fenotípica
Existem várias metodologias de análises de adaptabilidade e estabilidade
destinadas à avaliação de um grupo de materiais genéticos testados numa série de
ambientes. A escolha de um método de análise depende dos dados experimentais,
principalmente os relacionados com o número de ambientes disponíveis, da precisão
requerida e do tipo de informação desejada.
Os métodos propostos disponíveis para estudar a adaptabilidade e
estabilidade fenotípica, baseiam-se nos seguintes procedimentos: a) variância da
interação G x A (método tradicional); b) regressão linear simples; c) regressão linear
bissegmentada; d) regressão quadrática; e) modelos não lineares; f) métodos nãoparamétricos; g) métodos multivariados, como a análise de componentes principais
(ACP), análise de agrupamentos, análise fatorial de correspondência e análise de
coordenadas principais; e h) métodos que integram a análise comum de variância
(método univariado) com a análise de componentes principais (método multivariado),
como é o caso da análise AMMI (ROCHA, 2002).
Nos métodos com base na variância da interação G x A, os resultados
informam sobre a estabilidade do grupo de genótipos avaliados. As estimativas do
parâmetro de estabilidade são expressas em quadrados médios ou componentes de
variância, que em certos casos, podem ser de baixa precisão (CRUZ, 2006). Os
principais métodos que utilizam este parâmetro são o de Yates e Cochran (1938),
Plaisted e Peterson (1959), Wricke (1965), Tai (1971), Shukla (1972), Wricke e
Weber (1986) e o de Magari e Kang (1997).
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Outros métodos propostos, para o estudo da estabilidade e adaptabilidade,
foram baseados em equações de regressão linear simples. Neste caso, as médias,
coeficiente de regressão e desvio em relação à reta ajustada são utilizados como
estimativas da adaptabilidade e estabilidade do material genético estudado (CRUZ,
2006). Vários métodos foram desenvolvidos para avaliar o desempenho dos
genótipos assumindo este processo de regressão, tais como, o de Finlay e Wilkson
(1963), Eberhart e Russell (1966) e o de Perkins e Jinks (1968).
Posteriormente, alguns pesquisadores propuseram a realização de duas
análises de regressão para melhor explicar o comportamento dos genótipos, em
ambientes favoráveis e desfavoráveis. Dentre os métodos propostos, para avaliar o
desempenho dos genótipos de forma diferenciada nos ambientes favoráveis e
desfavoráveis foram o de Verma, Chahal e Murty (1978), Silva e Barreto (1986) e
Cruz, Torres e Vencovsky (1989).
Para facilitar a interpretação dos dados foram propostos métodos que se
baseiam em análises não paramétricas. Dentre esses métodos destacam-se os de
Lin e Binns (1988), Huehn (1996) e Carneiro (1998). É importante mencionar que o
método proposto por Carneiro (1998) é uma adaptação do método de Lin e Binns
(1988). Carneiro (1998) decompôs o parâmetro de adaptabilidade para ambientes
favoráveis e desfavoráveis, como forma de dar mais precisão à recomendação de
cultivares.
Outras

metodologias

desenvolvidas

foram

baseadas

em

análises

multivariadas. Segundo Zobel et al. (1988), as metodologias univariadas, apesar de
bastante difundidas na literatura, apresentam pelo menos um problema de
abordagem biológica ou estatística. E isso, faz com que suas interpretações sejam
vistas com ressalvas, pois dados de experimentos envolvendo estudos de interação
G x A, com origem em vários ambientes, devem ser abordados com análise
multivariada para que se detectem os efeitos interativos de fatores. Segundo Rocha
(2002), dentre os métodos propostos para este estudo, ressalta-se o de análise de
componentes principais (ACP), idealizado por Crossa (1990), a análise de
agrupamentos, desenvolvido por Hanson (1994), análise fatorial de correspondência,
proposto por Hill (1975) e análise de coordenadas principais, por Westcott (1987).
Segundo Chaves (2001), uma metodologia que vem ganhando grande
aplicabilidade nos últimos anos é aquela que integra a análise comum de variância
(método

univariado),

com

a

análise

de

componentes

principais

(método
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multivariado), como é o caso da metodologia “Additive Main effects and Multiplicative
Interaction” (AMMI), desenvolvida por Gauch e Zobel (1996). Adaptações dessa
metodologia têm sido desenvolvidas, como é o caso da AMMI-Bootstrap
(LAVORANTI, 2003) e AMMI com o uso de genótipo suplementar (PACHECO et al.,
2005). Uma das metodologias de uso mais recente tem sido a análise “biplot”, do
modelo genótipo mais interação G x A (GGE biplot), desenvolvido por Yan et al.
(2000). Essa metodologia é baseada em diferentes modelos: modelo ambientecentrado, modelo ambiente padronizado pelo erro padrão, modelo ambiente
padronizado pelo desvio padrão, modelo duplamente-centrado (AMMI) e modelo
centrado pela média geral (ACP).

2.3.2 Comparações entre metodologias que avaliam a adaptabilidade e
estabilidade fenotípica
A forma mais comum para comparar as metodologias é por meio da
correlação entre os parâmetros que medem a adaptabilidade e estabilidade
fenotípica estimadas por cada metodologia. As correlações mais usadas são as de
Spearman e Pearson. Essa abordagem tem como principal objetivo verificar as
similaridades ou divergências quanto ao ordenamento dos genótipos obtidos entre
as metodologias duas a duas. Outro tipo de comparação está relacionado com o
quanto que a metodologia explica em termos proporcionais a interação G x A. Uma
terceira abordagem seria em relação à capacidade de melhor caracterizar ou reunir
informações dos genótipos e ambientes quanto à adaptabilidade e estabilidade
(ROCHA, 2002).
Melo et al. (2007) compararam os métodos AMMI (GAUCH E ZOBEL, 1996),
Eberhart e Russell (1966) e Lin e Binns (1988) por meio da correlação de Spearman
em genótipos de feijão-comum no Centro-Sul do Brasil. Os autores concluíram que
os três métodos são pouco correlacionados ou não apresentam correlação, e,
portanto, fornecem informações complementares. Assim, sugerem a utilização
desses três métodos para gerar estimativas com abordagens diferenciadas, no
processo de interação G x A.
Aremu et al. (2007) estudaram as relações entre alguns métodos de
estabilidade, como o de Eberhart e Russell (1966), Lin e Binns (1988), Wricke
(1965), Huehn (1990) e a soma de “rank” de Kang e Pham (1991), em 10 genótipos
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de feijão-caupi. Os métodos de Wricke (1965) e Lin e Binns (1988) apresentaram
uma forte correlação (rs = 0,76).
Pereira et al. (2009) estimaram a associação entre os métodos de
adaptabilidade e estabilidade fenotípica em feijoeiro-comum, por meio da correlação
de Spearman (rs). Os métodos de Cruz et al. (1989) e de Eberhart e Russell (1966)
apresentaram forte correlação (rs = 0,75), o que indica existir redundância nas
informações fornecidas nos citados métodos. Os métodos de Lin e Binns (1988), Lin
e Binns modificado por Carneiro (1988) e Annicchiarico (1992) apresentaram uma
alta correlação (rs = 0,80 e 0,81, respectivamente) entre si, portanto, são métodos
que apresentaram resultados semelhantes, ou seja, não devem ser usados
simultaneamente em estudos de adaptabilidade e estabilidade fenotípica.
Mano (2009), em estudos com feijão-caupi,

avaliou associação

parâmetros de adaptabilidade e estabilidade das metodologias de

entre os

Eberhart e

Russell (1966), Lin e Binns modificado por Carneiro (1998), Cruz et al. (1989) e
AMMI (GAUCH E ZOBEL, 1996), por meio da correlação de Spearman. A autora
constatou que o parâmetro

das metodologias de Eberhart e Russell (1966) e

Cruz et al. (1989) apresentaram uma alta correlação (rs = 0,74), e, portanto, captam
as mesmas informações. Por outro lado, o parâmetro

do método de Eberhart e

Russell (1966) e Pi de Lin e Binns modificado por Carneiro (1998), obtiveram
correlação negativa

(rs = - 0,18) indicando que estes parâmetros não estão

associados e variam inversamente.
Adewale et al. (2010) avaliaram por meio das metodologias de Wricke (1965)
e Lin e Binns (1988) a adaptabilidade e estabilidade da produção de grãos, número
de grãos por vagem e peso de 100 grãos de 11 genótipos de feijão-caupi na Nigéria.
Os autores concluíram que os genótipos foram classificados de forma diferente, com
relação aos parâmetros de produtividade máxima (Pi) e ecovalência (Wi).

2.3.3 Adaptabilidade e estabilidade em feijão-caupi
Diversas metodologias têm sido utilizadas para o estudo da adaptabilidade e
estabilidade fenotípica em feijão-caupi. Dentre estas, destacam-se aquelas
baseadas em regressão linear simples (MANO, 2009).
Os primeiros relatos sobre o uso da regressão linear simples em feijão-caupi,
encontrados na literatura, foram os de Miranda et al. (1979a;b), que utilizaram a
metodologia de Eberhart e Russel (1966), para avaliar o comportamento de alguns
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genótipos em vários ambientes. Posteriormente, outros estudos foram desenvolvidos
utilizando a mesma metodologia, como o de Ntare e Aken’Ova (1985), Fernandes et
al. (1990; 1993), Miranda et al. (1992) Freire Filho e Ribeiro (1996a;b), Santos et al.
(2000), Freire Filho et al. (2001; 2002), Abreu et al. (2006), Aremu et al. (2007),
Santos et al. (2008), Oliveira (2008), Yousaf e Sarwar

(2008), Mano (2009) e

Sarvamangala et al. (2010). Outros estudos que também utilizaram a regressão
linear simples, mas desenvolvidos por meio da metodologia proposta por Finlay e
Wilkinson (1963), foram os de Alves et al. (1982), Torres Filho et al. (1987) e Padi
(2004; 2007). Não obstante, o método de regressão bissegmentada proposto por
Cruz et al. (1989) foi utilizado por Carvalho et al. (2006a;b;c) e Mano (2009) na
avaliação da adaptabilidade e estabilidade de genótipos de feijão-caupi.
Com relação aos métodos não paramétricos, Mano (2009), Rodrigues et al.
(2009) e Rocha et al. (2009b;c;d;e) avaliaram a adaptabilidade e estabilidade de
genótipos de feijão-caupi utilizando a metodologia de Lin e Binns modificado por
Carneiro (1998). Adewale et al. (2010) e Shiringani e Shimelis (2011), também
utilizaram a metodologia de Lin e Binns (1988), para avaliação da adaptabilidade e
estabilidade de genótipos de feijão-caupi, na África.
Recentemente, vários estudos têm utilizado os métodos multivariados, como
por exemplo, os trabalhos realizados por Freire Filho et al. (2003; 2005b), Asio et al.
(2005), Akande (2007a), Mano (2009) e Rocha et al. (2007; 2011). Utilizando a
metodologia GGE biplot em estudos de adaptabilidade e estabilidade em feijãocaupi, encontram-se os trabalhos de Ojo et al. (2006), Akande (2007b), Aremu et al.
(2008), Akande e Balogun (2009) e Oladejo et al. (2011). A maioria dos estudos
mencionados tem subsidiado o melhoramento e o lançamento de cultivares em
vários países da África e no Brasil.
Na região Nordeste, Freire Filho et al. (2002) efetuaram análises de
adaptabilidade e estabilidade da produtividade de grãos em feijão-caupi no estado
do Piauí, utilizando a metodologia de Eberhart e Russell (1966). Várias linhagens
foram consideradas adaptadas e estáveis, destacando-se entre elas a TE90-180-5F
e TE90-180-17F com adaptação específica, respondendo bem à melhoria do
ambiente.
Carvalho et al. (2006a) avaliaram linhagens avançadas de feijão-caupi de
porte ereto nos estados de Sergipe e Alagoas, por meio da metodologia de Cruz et
al. (1989). Os autores identificaram a linhagem EVx 91-2E-2 e a cultivar BRS-
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Guaribas como tendo o melhor desempenho nos ambientes favoráveis. Utilizando os
mesmo genótipos e a mesma metodologia, mas no biênio 2004/2005, Carvalho et al.
(2006b) encontraram praticamente os mesmos resultados.
Carvalho et al. (2006c) estudaram

a adaptabilidade e estabilidade de

linhagens avançadas de feijão-caupi do tipo prostado, no biênio 2004/2005, por meio
da metodologia de Cruz et al. (1989). Os autores identificaram as linhagens MNC99507G-4 e TE97-309G-4, como apresentando boa adaptação e responsivas à
melhoria

ambiental,

além

disso,

detectaram

que

os

genótipos

avaliados

comportaram-se diferentemente nas condições desfavoráveis.
Santos et al. (2008) avaliaram o comportamento de 64 linhagens e 4
cultivares de feijão-caupi, em dois experimentos com diferentes densidades
populacionais, em diversos ambientes no Vale do São Francisco, nos anos de 2005
e 2006. Por meio da metodologia de Eberhart e Russell (1966) detectaram que a
linhagem PC 95-05-12-2-2 apresentou média alta, valor do ̂ próximo de 1,0 e o
próximo de zero, indicando ser um genótipo com adaptabilidade ampla e
altamente previsível. Essa linhagem foi lançada como cultivar BRS Pujante e
recomendada para cultivo nas áreas irrigadas e de sequeiro, na região semiárida
dos estados de Pernambuco e Bahia.
Oliveira (2008) estudou a adaptabilidade e estabilidade da produtividade de
grãos de 20 genótipos de feijão-caupi, em cinco ambientes, no semiárido piauiense,
por meio da metodologia de Eberhart e Russell (1966). Esta metodologia indicou as
cultivares Canapuzinho, Canapu-BA e BRS Xiquexique como as que reúnem genes
para a adaptabilidade e estabilidade, devendo, portanto, serem recomendadas para
a região avaliada, para pequenos e grandes produtores.
Mano (2009) avaliou

a adaptabilidade e estabilidade fenotípica

da

produtividade de grãos de 15 genótipos de feijão-caupi, por meio de várias
metodologias, em cinco municípios do Ceará, nos anos de 2005 e 2006. Segundo a
autora, a regressão linear de Eberhart e Russell (1966) não classificou nenhum dos
genótipos testados como de adaptação geral, nem estável nos ambientes avaliados.
A metodologia de Cruz et al. (1989) caracterizou os genótipos quanto a
adaptabilidade em condições específicas de ambientes favoráveis, desfavoráveis ou
de adaptação geral, porém todos foram classificados como instáveis. O método de
Lin e Binns classificou simultaneamente os genótipos quanto à adaptabilidade e
estabilidade com apenas um parâmetro. Os genótipos Inhuma, BR 17-Gurguéia,
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BRS-Marataoã,

Sempre

Verde-CE,

BRS-Paraguaçu

e

BRS-Rouxinol

foram

considerados, pela combinação das metodologias utilizadas, como de maior
adaptabilidade e estabilidade para a produtividade de grãos.
Rocha et al. (2009c) estudaram a adaptabilidade e estabilidade da
produtividade de grãos de 18 genótipos de feijão-caupi de porte ereto e semiereto,
na região Nordeste do Brasil, por meio da metodologia de Lin e Binns modificado por
Carneiro (1998). Os autores constataram que as linhagens MNC99-541F-5 e
MNC99-537F-4 podem ser indicadas para ambientes favoráveis e desfavoráveis,
respectivamente, e os genótipos MNC99-537F-1 e BRS Guariba podem ser
recomendadas para todos os ambientes da região avaliada.
Na região Centro-Oeste, no estado de Mato Grosso do Sul, Abreu et al. (2006)
avaliaram a adaptabilidade e estabilidade de 20 genótipos de feijão-caupi de porte
ereto, utilizando a metodologia de Eberhart e Russell (1966), e constataram que a
linhagem MNC00-553D-8-1-2-3 foi a melhor adaptada em todos os locais.
No continente africano, Adewale et al. (2010) avaliaram os componentes de
produção de onze genótipos, por meio da metodologia de Lin e Binns (1988),
durante dois anos e em dois locais, na Nigéria. Os autores concluíram que o índice
de superioridade (Pi) de Lin e Binns (1988) apresentou valores correspondentes
entre o rendimento médio e os três componentes avaliados, demonstrando que o Pi
associa produtividade e estabilidade em sua caracterização.
Shiringani e Shimelis (2011) estudaram a adaptabilidade e a estabilidade de
10 genótipos de feijão-caupi, em três locais da África do Sul e em três épocas de
semeadura, por meio da metodologia de Lin e Binns (1988). Os genótipos Pan311,
CH14 e IT18E-16, apresentaram as maiores produtividades médias e também foram
os mais adaptados e estáveis, sendo recomendados para o cultivo nos locais
avaliados e/ou ambientes semelhantes.
No continente asiático, em Dhaward, na Índia, Sarvamangala et al. (2010)
analisaram a adaptabilidade e estabilidade de cinco caracteres relacionados a
produção de grãos de 21 genótipos de feijão-caupi em três ambientes. A linhagem
M17 foi indicada como a mais adaptada e estável para todos os ambientes.
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3. ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DA PRODUTIVIDADE DE GRÃOS DE
GENÓTIPOS DE FEIJÃO-CAUPI DO TIPO FRADINHO EM CULTIVO DE
SEQUEIRO

Resumo

O grande crescimento da população em todo o mundo, nos últimos anos, tem
proporcionando uma maior demanda por alimentos. Assim, urge a necessidade da
obtenção de cultivares que sejam cada vez mais produtivas. Diante desta realidade,
estudos de adaptabilidade e estabilidade produtiva avaliando genótipos em diversos
ambientes tornam-se imprescindíveis. Nesse estudo, objetivou-se avaliar a
adaptabilidade e estabilidade de feijão-caupi do tipo fradinho em cultivo de sequeiro,
através das metodologias Tradicional (Yates e Cochran, 1938), Eberhart e Russell
(1966), Cruz et al. (1989) e Lin e Binns modificado por Carneiro (1998). O efeito de
genótipos e de ambientes foi mais importante que o efeito da interação. O método
Tradicional indicou a linhagem MNC05-832B-230-2-3 como a mais estável, porém
com baixa produtividade. A regressão linear de Eberhart e Russell (1966)
apresentou as cultivares Califórnia Blackeye-3 e Califórnia Blackeye-5 como de
ampla adaptação e estabilidade. A regressão bissegmentada de Cruz et al. (1989)
demonstrou que nenhum dos genótipos reuniu os requisitos propostos pelo método
para ser ideal. O método de Lin e Binns modificado por Carneiro (1998) caracterizou
a linhagem MNC04-783B-7-3 como a mais adaptada e estável, tanto em ambientes
favoráveis quanto em desfavoráveis. A correlação de Spearman indicou que
algumas metodologias utilizadas estão diretamente associadas, não devendo ser
utilizadas simultaneamente, enquanto outras não correlacionadas devem ser usadas
em complementaridade. Em geral, a linhagem MNC04-783B-7-3 destacou-se com
grande potencial para ser lançada como cultivar ou ser utilizada como parental em
programa de melhoramento de feijão-caupi do tipo fradinho, para cultivo de sequeiro.

Palavras-chave: Vigna unguiculata; Interação genótipo x ambiente; Métodos
paramétricos; Métodos não-paramétricos.
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GRAIN YIELD ADAPTABILITY AND STABILITY OF BLACKEYED COWPEA
GENOTYPE IN RAINFED CULTIVATION

Abstract

Larger worldwide population growth in recent years has provided a greater
demand for food. Thus, there is urgent need to obtain cultivars that are increasingly
productive. Given this reality, yield adaptability and stability studies to evaluate
genotypes in several environments has become essential. This study aimed to
evaluate the adaptability and stability of blackeyed cowpea genotypes in rainfed
cultivation through the Traditional (Yates and Cochran, 1938), Eberhart and Russell
(1966), Cruz et al. (1989) and Lin and Binns modified by Carneiro (1998) methods.
Genotype and environment effects were more important than the effect genotype by
environment interaction. The Traditional method indicated MNC05-832B-230-2-3 line
as the most stable, although it presents low yield. Linear regression of Eberhart and
Russell (1966) detected California Blackeye-3 and California Blackeye-5 cultivars as
widely adapted and stable. Bissegmented regression of Cruz et al. (1989) indicated
no ideal genotypes according to its requirements. Lin and Binns modified by Carneiro
(1998) method characterized MNC04-783B-7-3 line as the most adaptable and
stable, both in favorable and unfavorable environments. Spearman correlation
indicated that some methodologies are directly related and should not be used
simultaneously, while others are not correlated and can be used at the same time. In
general, MNC04-783B-7-3 line presented great potential to be released as a cultivar
or to be used as a parental line in a breeding program of blackeyed cowpea
genotype in rainfed cultivation.

Keywords: Vigna unguiculata; Genotype by environment interaction; Parametric
methods; Non-parametric methods.
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3.1 Introdução
O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), feijão-de-corda ou feijãomacassar é uma cultura de expressiva importância socioeconômica nas regiões
Norte e Nordeste do Brasil, sendo a principal fonte de proteína vegetal de baixo
custo para a alimentação humana, principalmente para a população de menor poder
aquisitivo (MEDEIROS et al., 2009). A produção anual desta cultura situa-se em
torno de 513 mil toneladas no Brasil, sendo os estados do Ceará, Piauí e Mato
Grosso os detentores das maiores produções (FREIRE FILHO et al., 2011). Na
maioria das áreas, o cultivo ocorre para a subsistência e com baixa utilização de
insumos, tendo como conseqüência baixas produtividades (MEDEIROS et al., 2009).
Nos últimos vinte anos, a cultura do feijão (feijão-comum + feijão-caupi)
passou por intensas modificações, destacando-se o aumento da produtividade,
principalmente na terceira safra, e a concentração da produção em regiões menos
favorecidas (WANDER, 2007). O feijão-caupi representa atualmente um pouco mais
de 15% da produção de feijão no Brasil (TEIXEIRA et al., 2010). Segundo Freire
Filho et al. (2012), a região Nordeste representa o maior percentual desta produção
(12,85%), seguidos da região Norte (1,37%) e Centro-Oeste (1,26%).
No Brasil, o cultivo de feijão-caupi é realizado predominantemente em cultivo
de sequeiro (BENVINDO, 2007). Possivelmente, em virtude de ter sua produção
concentrada em áreas com alto índice de incidência de secas, a produtividade,
associada à adaptabilidade e estabilidade tem recebido muita atenção por parte dos
melhoristas (FREIRE FILHO et al., 2005a). A avaliação precisa da adaptabilidade e
estabilidade da produtividade de grãos de genótipos requer ensaios em vários
ambientes. A análise tradicional da interação genótipo x ambiente (G x A) estima
apenas a estabilidade fenotípica e não avalia a adaptabilidade de genótipos
(AREMU et al., 2008).
Uma particularização da interação G x A apresentada por genótipos e
ambientes pode ser realizada por meio de estudos sobre adaptabilidade e
estabilidade. Entende-se por adaptabilidade, a capacidade de um genótipo
aproveitar vantajosamente as condições ambientais mantendo a alta produtividade,
enquanto estabilidade se refere à manutenção da produtividade ou de sua
previsibilidade de comportamento em diversos ambientes (CRUZ et al., 2004).
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Várias metodologias têm sido propostas para o estudo da adaptabilidade e
estabilidade em várias culturas. No feijão-caupi, as metodologias mais utilizadas são
aquelas baseadas em regressão, como os métodos de Finlay e Wilkson (1963) e
Eberhart e Russell (1966). Não obstante, outras metodologias, como Cruz et al.
(1989), Lin e Binns modificado por Carneiro (1998) e AMMI (GAUCH E ZOBEL,
1996), também foram utilizadas em alguns estudos. A avaliação e identificação de
genótipos com alta adaptabilidade e estabilidade têm sido muito utilizada pelos
programas de melhoramento visando à obtenção de cultivares mais adequadas aos
diferentes ambientes.
No Brasil, estudos envolvendo interação G x A e adaptabilidade e estabilidade
têm sido desenvolvidos, como forma de auxiliar na recomendação de cultivares de
feijão-caupi, para ambientes amplos ou específicos. Dentre eles, ressalta-se os de
Miranda et al. (1979a;b;1992), Alves et al. (1982), Torres Filho et al. (1987),
Fernandes et al. (1990;1993), Santos e Araújo (2000), Santos et al. (2000;2008b),
Abreu et al. (2006), Vilarinho et al. (2006), Lopes et al. (2006), Andrade et al. (2006)
Carvalho et al. (2006a;b;c), Freire Filho et al. (1996a;b;2001;2002;2003;2005b),
Oliveira (2008),

Mano (2009), Rodrigues et al. (2009) e Rocha et al. (2007;

2009a;b;c;d; 2011).
O feijão-caupi, apesar de ter registrado uma queda no preço de consumo de
18,50%, no último ano, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) (IBGE, 2011), ainda sim, constitui um forte atrativo para o mercado,
principalmente o externo. Nesse sentido, o lançamento de cultivares com grãos do
tipo fradinho, com alta produtividade e ampla adaptabilidade e estabilidade, poderá
contribuir para que o Brasil abra mercado e consolide sua posição como exportador
de feijão-caupi.
Com base no exposto, objetivou-se avaliar um grupo de genótipos de feijãocaupi do tipo fradinho quanto à adaptabilidade e estabilidade da produtividade de
grãos, em cultivo de sequeiro, por diferentes metodologias, visando subsidiar o
lançamento e/ou recomendação de cultivares para o agronegócio da cultura nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.
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3.2 Material e Métodos
3.2.1 Material genético
Foram avaliados vinte genótipos de feijão-caupi compreendendo linhagens do
Programa de Melhoramento da Embrapa Meio-Norte e genótipos introduzidos de
outros países (Tabela 3.1).
Tabela 3.1- Relação de genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho, com respectivos
parentais e/ou procedência e peso de 100 grãos.
Genótipo

Parentais/Procedência

P100G (g)

MNC04-783B-7-3

MNC99-544D-14-1-2-2 x MNC99-544D-10-1-2-2

23,6

MNC04-785B-77

MNC01-627E-5-2-2-2 x MNC99-544D-10-1-2-2

25,6

MNC04-786B-87-2
MNC04-789B-2-1

MNC01-625E-10-1-2-5 x MNC99-544D-10-1-2-2
MNC99-544D-10-1-2-2 x MNC00-553D-8-1-2-3

19,6
25,8

MNC04-789B-2-3

MNC99-544D-10-1-2-2 x MNC00-553D-8-1-2-3

23,6

MNC04-789B-119
MNC05-820B-173-2-1

MNC99-544D-10-1-2-2 x MNC00-553D-8-1-2-3
Vaina Blanca x MNC01-627D-65-1

26,8
22,2

MNC05-820B-173-2-2

Vaina Blanca x MNC01-627D-65-1

24,0

MNC05-820B-240

Vaina Blanca x MNC01-627D-65-1

26,4

MNC05-832B-230-2-1

(MNC00-553D-8-1-2-3 x Urubuquara-113) x MNC99-544D-10-1-2-3

25,1

MNC05-832B-230-2-3

(MNC00-553D-8-1-2-3 x Urubuquara-113) x MNC99-544D-10-1-2-3

23,0

UCR-A-31

Universidade da Califórnia, Riverside, EUA

20,9

UCR-2-1

Universidade da Califórnia, Riverside, EUA

20,7

Califórnia Blackeye-3

Universidade da Califórnia, Riverside, EUA

20,2

Califórnia Blackeye-5

Universidade da Califórnia, Riverside, EUA

21,7

Califórnia Blackeye-27

Universidade da Califórnia, Riverside, EUA

19,0

TVu-1489
IT82D-60
Vaina Blanca
Poços de Caldas-MG

(1)

IITA, Nigéria
IITA, Nigéria
(2)
INIA, Peru
(3)
EPAMIG

20,7
18,9
21,3
21,5

(1)

International Institute of Tropical Agriculture
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
(3)
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
(2)

3.2.2 Caracterização das áreas experimentais
Os experimentos foram conduzidos nas regiões Norte (Tracuateua-PA,
Augusto Corrêa-PA e Gurupi-TO), Nordeste (Balsas-MA) e Centro-Oeste (Primavera
do Leste-MT), em condições de sequeiro, nos anos agrícolas de 2007 e 2008
(Tabela 3.2).
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Tabela 3.2 - Relação de municípios onde foram realizados os ensaios para avaliação
da produtividade de grãos (kg.ha-1) dos genótipos de feijão-caupi do tipo
fradinho, com respectivas coordenadas geográficas, altitude, solo e
bioma.
Estado

Região

Altitude
(m)

Latitude

Longitude

Solo

Augusto
Corrêa

Pará

Norte

20

1°01’S

46°38’O

Tracuateua

Pará

Norte

20

1°04’S

46°53’O

Balsas

Maranhão

Nordeste

283

7°31’S

46°02’O

Gurupi

Tocantins

Norte

287

11º43’S

49°04’O

Mato Grosso

CentroOeste

636

15°33’S

54°17’O

Latossolo
Amarelo
Latossolo
Amarelo
Latossolo
Amarelo
Latossolo
VermelhoAmarelo
Latossolo
Amarelo

Município

Primavera do
Leste
1

1

Bioma
Amazônia
Amazônia
Cerrado
Cerrado
Cerrado

Dados obtidos do IBGE (Disponível em: http://mapas.ibge.gov.br/solos/viewer.htm)

A distribuição dos locais de avaliação, em seus respectivos biomas, foi obtida
por meio do programa DIVA-GIS (HIJMANS et al., 2001) (Figura 3.1).
Figura 3. 1 – Distribuição geográfica dos locais de avaliação dos 20 genótipos de
feijão-caupi do tipo fradinho, em cultivo de sequeiro, em 2007 e 2008.

Tracuateua/PA
Augusto Corrêa/PA
Balsas/MA

Gurupi/TO

Primavera do
Leste/MT
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3.2.3 Procedimentos experimentais
As semeaduras ocorreram na época normal de cultivo do feijão-caupi, nas
seguintes datas: 04/07/2007 e 02/07/2008, em Tracuateua-PA; 05/07/2007 e
01/07/2008, em Augusto Corrêa-PA; 19/02/2008, em Primavera do Leste-MT;
06/03/2008, em Balsas-MA; e 05/03/2008, em Gurupi-TO.
O

delineamento

experimental

adotado

foi

o

de

blocos

completos

casualizados, com vinte tratamentos e quatro repetições. A parcela experimental foi
similar em todos os experimentos, com dimensões de 1,6 m x 5,0 m, sendo o
espaçamento entre fileiras de 0,40m e entre covas dentro da fileira de 0,125m,
resultando em oito plantas por metro linear e 40 plantas por fileira. A área útil da
parcela compreendeu as duas fileiras centrais, nas quais foram feitas as coletas dos
dados.
O preparo do solo foi similar em todos os experimentos, consistindo de aração
e gradagens. O controle de pragas e plantas daninhas, quando necessário, foi
realizado com aplicação de inseticidas e capinas manuais, respectivamente.
Na semeadura, colocaram-se duas sementes, em cada cova. O desbaste foi
realizado entre 15 e 20 dias após plantio, deixando-se apenas uma planta por cova,
fazendo-se, entretanto, a compensação das falhas. A colheita foi realizada quando a
maior parte das vagens da parcela apresentava-se seca. A complementação da
secagem das vagens foi realizada com dois e três dias de exposição ao sol. Após a
secagem, as vagens de cada parcela foram trilhadas, os grãos limpos manualmente
e em seguida foi feita a coleta dos dados.
O caráter utilizado para a análise de adaptabilidade e estabilidade foi a
produtividade de grãos secos.

3.2.4 Análises estatísticas

3.2.4.1 Análise de resíduo
Os dados de produtividade de grãos foram submetidos à análise de resíduo
para verificar a existência de dados discrepantes, antes da análise de variância
individual. Segundo Santos et al. (2008a), essa análise envolve os resíduos
padronizados e o valor ajustado (predito pelo modelo) para cada observação. O
resíduo padronizado (dij) é calculado por meio da equação 3.1:
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(3.1)

√

em que:
: resíduo

resultante do ajuste do modelo escolhido, obtido pela expressão:
[

(

)

(

)]

: quadrado médio do resíduo obtido na análise de variância para o
referido modelo.

3.2.4.2 Análises de variâncias
Os dados de produtividade de grãos foram submetidos às análises de
variância individual e conjunta. O modelo matemático adotado para a análise
individual de variância está representado na equação 3.2:
(3.2)
em que:
valor observado do genótipo “i” no bloco “j”;
: média geral;
: efeito do genótipo “i”;
: efeito do bloco “j”;
: erro aleatório (causa de variação desconhecida e não controlada)
associado ao tratamento “i” no bloco “j”.
A partir dos resultados das análises individuais foi realizado o teste de
homogeneidade de variâncias de Hartley (1950). Esse teste verifica a relação entre
os erros experimentais das análises individuais e estabelece que haja relação
máxima igual a 7 entre o maior e o menor quadrado médio do erro, para que se
possa realizar a análise conjunta (CRUZ et al., 2004).
As análises foram realizadas com os ensaios que apresentaram as variâncias
do erro homogêneas e a combinação de local e ano foi considerada como ambiente.
O modelo matemático utilizado seguiu a equação 3.3:
( )

em que:
: valor observado do genótipo “i” no ambiente “j” e bloco “k”;
: média geral;
: efeito do genótipo “i”;

(3.3)
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: efeito do ambiente “j”;
: efeito da interação do genótipo “i” com o ambiente “j”;
( ):

efeito do bloco “k” dentro do ambiente “j”;

: erro experimental associado à parcela “ijk”.
As análises de variâncias individuais e conjuntas foram realizadas utilizandose o programa SAS (SAS INSTITUTE, 2002).

3.2.4.3 Comparação de médias
Foi utilizado o teste de Scott e Knott, a 5% de probabilidade, para
comparação das médias. Este procedimento foi realizado utilizando-se o programa
GENES (CRUZ, 2006).

3.2.4.4 Análises de adaptabilidade e estabilidade fenotípica
Para a realização desta análise, partiu-se do pressuposto de que a
combinação de ano e local representa um ambiente. Assim, embora os ensaios
tenham

sido

conduzidos

em

cinco

locais,

obtiveram-se

sete

ambientes

experimentais, haja vista que em dois locais os ensaios foram conduzidos por dois
anos.
Foram utilizadas quatro metodologias para avaliar a adaptabilidade e
estabilidade dos genótipos: a) Método Tradicional (Yates e Cochran, 1938); b)
Eberhart e Russell (1966); c) Cruz, Torres e Vencovsky (1989) e d) Lin e Binns
modificado por Carneiro (1998).

a) Método Tradicional (Yates e Cochran, 1938)
Neste método foi feito o desdobramento da soma de quadrados (SQ) dos
efeitos de ambientes e da interação genótipo x ambiente, em soma de quadrados de
ambientes dentro de cada genótipo (SQA/G) (CRUZ, 2006).
O quadrado médio de ambiente dentro de genótipo é utilizado como uma
medida de estabilidade. O genótipo será considerado o mais estável quando
apresentar o menor quadrado médio, em outras palavras, a menor variação de
comportamento nos diversos ambientes. A análise de variância foi realizada a partir
das médias dos genótipos e dos quadrados médios dos resíduos das análises
individuais, considerando o modelo como fixo.
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A soma de quadrados de ambientes dentro de genótipo (SQA/G) foi obtida pela
equação 3.4:
),

(

ou ainda,
(

*∑

)

+

(3.4)

em que:
média do i-ésimo genótipo avaliado no j-ésimo ambiente;
: número de repetições;
: número de ambientes.
Assim, o quadrado médio de ambientes dentro de genótipo QM(A/Gi), que é o
estimador do parâmetro de estabilidade ( ̂ ), foi obtido da seguinte forma (equação
3.5):
(

)

̂

(3.5)

b) Eberhart e Russell (1966)
Esse método baseia-se na análise de regressão linear simples. A
adaptabilidade e estabilidade são expressas pela média, resposta linear à variação
ambiental e o desvio da regressão para cada genótipo. O modelo que expressa o
método está representado pela equação 3.6:

(3.6)
em que:
: média do genótipo “i” no ambiente “j”;
: média do genótipo “i” em todos os ambientes;
: coeficiente de regressão linear, que descreve a resposta do genótipo “i”
em todos os ambientes;
: índice ambiental;
: desvio da regressão do genótipo “i” no ambiente “j”;
: erro associado à média.
O parâmetro de adaptabilidade (

) foi estimado de acordo com a equação

3.7:
∑
∑

(3.7)
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em que:
: a média do genótipo “i” no ambiente “j”;
: o índice ambiental codificado, estimado conforme a equação 3.8:
*(

)

( )+

(3.8)

sendo:
média de todos os genótipos no ambiente “j”;
média geral;
número de ambientes;
: número de genótipos.
As estimativas de
hipótese alternativa

foram testadas segundo a hipótese

:

:

, sendo a

. Essas hipóteses são testadas pela estatística t,

conforme expressão 3.9, associada ao nível “α” de significância e a “m” graus de
liberdade.
(3.9)

√

O parâmetro de estabilidade ou previsibilidade do comportamento linear foi
estimado de acordo com a equação 3.10:
̂

(3.10)

em que:
: quadrado médio dos desvios da regressão do genótipo “i”;
: quadrado médio do resíduo;
: número de repetições.
As estimativas para ̂
̂

foram testadas segundo a hipótese

̂

e

, utilizando-se o teste

, cuja significância é avaliada ao

comparar com o valor referencial

, sendo “α” o nível de significância, “a” o

número de ambientes e “m” os graus de liberdade do resíduo.
Cruz et al. (2004) relatam que podem ocorrer genótipos com produtividades
médias superiores que apresentem ̂

estatisticamente diferente de zero e com

estabilidade baixa, mas que apresenta potencial para serem selecionados. Nessas
situações, uma medida auxiliar de comparação entre genótipos é o coeficiente de
determinação R2, dado pela equação 3.11:
(

)
(

)

(3.11)
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em que:
(

) : é a soma de quadrados da regressão linear do genótipo “i”;
):

(

é a soma de quadrados de ambientes dentro do genótipo “i”.

Conforme Eberhart e Russell (1966), de acordo com os desvios da regressão,
os genótipos podem ser classificados quanto à estabilidade em: a) de alta
estabilidade ( ̂

); e b) de baixa estabilidade ( ̂

coeficiente de regressão, se

). No que se refere ao

= 1, a cultivar modifica seu comportamento de modo

regular conforme se altera a qualidade do ambiente, se

> 1, a cultivar responde

mais fortemente a melhoria do ambiente, contudo, pode desapontar em ambientes
menos favoráveis, e, se

< 1, a cultivar responderá mais intensamente a

condições ambientais desfavoráveis.
Dentro dessa concepção, o melhor genótipo é aquele que apresente média
), adaptação ampla (

alta (

) e alta estabilidade ( ̂

).

c) Cruz, Torres e Vencovsky (1989)
Nessa metodologia, a média (
desfavoráveis ( ̂ ) e favoráveis ( ̂

) , a resposta linear a ambientes
̂ ) são os parâmetros que estimam a

adaptabilidade dos genótipos, e os desvios da regressão ( ̂ ) de cada genótipo e o
coeficiente de determinação (R2), constituem os parâmetros que estimam a
estabilidade (CRUZ, 2006). Para esta metodologia utilizou-se o modelo apresentado
na equação 3.12:
( )

(3.12)

em que:
,

e

foram definidos anteriormente na metodologia de Eberhart e

Russell (1966), e ( ) é uma variável do eixo das abscissas. O

descreve a

resposta do genótipo “i” nos ambientes desfavoráveis, enquanto,

descreve a

+

resposta do genótipo “i” nos ambientes favoráveis.
Se Ij ≤ 0, então

( ) = 0, no entanto, se Ij for maior que zero,

( )

Ij – I+,

sendo o I+ a média dos índices ( ) positivos.
As estimativas das somas de quadrados são obtidas por meio dos seguintes
estimadores:
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*∑

SQ (A/Gi) =

+, para todos os genótipos;
∑

[∑

SQ (REGRESSÃO)i =

∑

[∑

( )]

∑

( )]

∑

( )

( )

;

SQ (desvio)i = SQ (A/Gi) - SQ (regressão)i.
Os estimadores utilizados para os parâmetros
̂

̅

̂

∑

̂

∑

̂

̂

∑

∑

∑
∑

e

+

foram:

( )
( )
( ) ∑

∑

,

( )∑
∑

( )*∑
∑

( )+

( )

∑

( )

As variâncias associadas a estes estimadores foram calculadas do seguinte
modo:
̂

̂( ̂ )

̂

̂( ̂ )

*∑

∑

( )+

̂ ∑

̂( ̂ )

∑

̂( ̂

̂ )

∑

( )*∑

( )+

̂
[∑

( )]

em que:
̂ = QMR: quadrado médio do resíduo da análise de variância conjunta;
r: número de repetições.
Para o teste de hipóteses foi utilizado a estatística “t”, sendo:
Hipótese H0: ̂
Hipótese H0: ̂

Hipótese H0: ̂

,
̂

̂
√ ̂( ̂ )

̂

,

,

√ ̂( ̂

̂
̂ )

̂
√ ̂( ̂ )

Os desvios da regressão ( ̂ ) de cada genótipo foram obtidos conforme a
equação 3.10 e o coeficiente de determinação (R2) de acordo com a equação 3.13:
(
(

)
)

(3.13)
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Para Cruz, Torres e Vencovsky (1989), o melhor genótipo é aquele que
apresente média alta, ̂

, ̂

̂ >1e

.

d) Lin e Binns modificado por Carneiro (1998)
Lin e Binns (1988) definiram como medida de estabilidade, o quadrado médio
da distância entre a média do genótipo e a resposta média máxima para todos os
locais. Rocha (2002) detalha essa definição mostrando que o parâmetro
representa o quadrado médio da distância entre a resposta de um determinado
genótipo em relação à resposta do genótipo que apresenta produtividade máxima,
entre todos os genótipos, em um determinado ambiente. Desse modo, quanto menor
a distância entre a resposta do genótipo e a resposta do genótipo de produtividade
máxima nos diversos ambientes, menor será o

e mais estável o genótipo. O

é

estimado por meio da equação 3.14:
∑

(

)

(3.14)
em que:
: estimativa do parâmetro de adaptabilidade e estabilidade do genótipo “i”;
: produtividade do genótipo “i” no ambiente “j”;
: resposta máxima observada entre todos os genótipos no ambiente “j”;
: número de ambientes.
Carneiro (1998) fez algumas modificações no método proposto por Lin e Binns
(1988) visando facilitar a interpretação e a recomendação de cultivares. Desse
modo, para que a recomendação pudesse abranger os ambientes favoráveis e
desfavoráveis, o estimador
decomposto

em

e

do método proposto por Lin e Binns (1988), foi
,

para

ambientes

favoráveis

respectivamente. Carneiro (1998) denominou o parâmetro

e

desfavoráveis,
de Medida de

Adaptabilidade e Estabilidade de Comportamento (MAEC).
Os referidos ambientes foram classificados com base nos índices ambientais
(Ij), definidos como a diferença entre a média de todos os genótipos em um
determinado ambiente e a média geral de todos os genótipos em todos os
ambientes. Portanto, do mesmo modo, como está definido nas metodologias
Eberhart e Russell (1966) e Cruz et al. (1989).
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O parâmetro MAEC para ambientes favoráveis (

), ou seja, com índices

ambientais positivos, incluindo o valor zero, foi estimado conforme a equação 3.15:
∑

(

)

(3.15)
em que:
e

: são definidos na equação 3.14;

f: número de ambientes favoráveis;

Da mesma forma, o MAEC em ambientes desfavoráveis (

), cujos índices

são negativos, foi estimado tal como a equação 3.16:
∑

(

)

(3.16)
em que:
d: número de ambientes desfavoráveis.
Todas as análises de adaptabilidade e estabilidade foram realizadas
utilizando-se o programa GENES (CRUZ, 2006).

3.2.4.5 Comparação entre metodologias de adaptabilidade e estabilidade
A comparação entre os diferentes métodos utilizados para estimar a
adaptabilidade e estabilidade foi realizada com base nos parâmetros estimados
pelas quatro metodologias, por meio do coeficiente de correlação linear de
Spearman, aplicado às ordens de classificação genotípicas obtidas em cada par de
métodos. Nesse estudo, foi adotado o procedimento relatado por Silva e Duarte
(2006) e Pereira et al. (2009). A ordem de adaptabilidade e estabilidade foi definida
com base em seus conceitos e o número de parâmetros de cada método. Assim, os
genótipos foram classificados de 1 a 20, onde aqueles que apresentaram maior
adaptação e estabilidade receberam número de ordem 1, assim sucessivamente, até
o genótipo menos adaptado e estável que recebeu o número de ordem 20.
Excetuando-se os casos em que dois ou mais genótipos apresentaram parâmetros
iguais.
Para o método Tradicional (Yates e Cochran, 1938), que utiliza um só
parâmetro de estabilidade, atribuiu-se a ordem com base na estimativa do quadrado
médio do ambiente dentro de genótipo (QMA/G).
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Para o método de Eberhart e Russell (1966), o número de ordem foi obtido a
partir dos valores de

e

. Para o parâmetro

, foi utilizada a diferença entre o

valor do parâmetro e a unidade. Essa diferença, como também o parâmetro
foram ordenados do menor para o maior, em seguida foi feita uma média dos
números de ordem desses dois parâmetros e obtido o número de ordem para o
estudo da correlação.
No método de Cruz, Torres e Vencovsky (1989) para os parâmetros

e

foram utilizados os mesmos procedimentos de ordenação adotada na metodologia
de Eberhart e Russell (1966). Para o parâmetro ̂
do ̂ , ou seja, o genótipo com o maior valor para ̂

̂ , a ordenação foi inversa a
̂ foi ordenado em primeiro

lugar. A partir da média da ordenação desses três parâmetros foi obtida a ordenação
utilizada no estudo de correlação.
No método de Lin e Binns modificado por Carneiro (1998), os genótipos foram
ordenados pelas estimativas de

e

nos ambientes favoráveis e desfavoráveis,

respectivamente. O genótipo que apresentou menor estimativa foi considerado o
mais estável e adaptado, desta forma recebeu o número de ordem 1, e assim
sucessivamente, até o número de ordem 20 atribuída àquele com a maior
estimativa. Em seguida, foi obtida a média da ordenação dos parâmetros

e

para ordenação utilizada no estudo de correlação.
Pereira et al. (2009) mencionam que a média de produtividade é muito
importante. Desse modo, além da classificação de genótipos descrita anteriormente,
foi obtida também nas metodologias de Eberhart e Russell (1966) e Cruz et al.
(1989) uma segunda ordenação, que além dos parâmetros da primeira ordenação,
utilizou também a média dos genótipos classificados em ordem decrescente. Nesta
segunda ordenação, portanto, foram utilizados três parâmetros para o método de
Eberhart e Russell (1966) (média,
e ̂

e

) e quatro para Cruz et al. (1989) (média,

̂ ).

O coeficiente de correlação de Spearman foi estimado conforme a equação
3.17:
(
em que:
n: número de genótipos avaliados;

∑

)

(3.17)
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: diferença entre o ordenamento dos genótipos;

Essa análise de correlação entre o ordenamento dos genótipos em cada par
de métodos foi realizada utilizando-se o programa SAS (SAS INSTITUTE, 2002).
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3.3 Resultados e Discussão

3.3.1 Análise de variância individual
A análise exploratória dos dados de produtividade de grãos por meio da
análise dos resíduos detectou a presença de dados discrepantes em alguns
ambientes. Assim, foi feita a substituição desses dados por seus respectivos valores
preditos para a obtenção da homogeneidade de variâncias e da normalidade dos
resíduos, deixando-os adequados às análises subseqüentes. Tais dados foram
ajustados segundo procedimento realizado por meio do programa estatístico SAS
(SAS INSTITUTE, 2002).
Nas análises de variâncias individuais referentes aos sete ambientes,
constata-se que houve diferenças significativas para blocos em apenas dois
ambientes, indicando que as áreas experimentais eram razoavelmente uniformes
(Tabela 3.3). Entretanto, para tratamentos ocorreram diferenças significativas em
todos os ambientes, indicando que há variabilidade genética para produtividade
entre os genótipos. Verificou-se, pelo critério de Hartley (1950), que as variâncias
dos resíduos são homogêneas, possibilitando a realização da análise conjunta dos
ensaios.
Tabela 3.3 – Análise de variância individual, dos dados da produtividade de grãos
(kg.ha-1), de vinte genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho, nos sete
ambientes avaliados, em cultivo sequeiro.
Ambientes
Tracuateua/2007
Augusto Corrêa/2007
Tracuateua/2008
Augusto Corrêa/2008
Balsas/2008
Gurupi/2008
Primavera do Leste/2008

FV
GL

Blocos
3
73.220,96ns
141.900,52*
152.328,09ns
90.132,07ns
9.860,79ns
33.913,94ns
254.378,01*

QM
Tratamentos
19
129.520,12**
252.258,42**
352.092,73**
311.707,05**
420.860,60**
334.676,57**
505.733,61**

Resíduo
57
148.681,19
40.069,56
61.642,86
96.215,13
103.162,23
53.822,30
89.431,67

CV
(%)
17,54
12,75
13,41
21,58
27,41
15,48
14,21

**, * Significativo ao nível de 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente;
ns
Não significativo.

O coeficiente de variação (CV), que é uma estimativa do erro experimental em
porcentagem da estimativa da média e um dos parâmetros estatísticos utilizados
para a aferição da precisão de um experimento ou de um conjunto de experimentos,
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variou de 13,41 %, em Tracuateua/2008, a 27,41%, em Balsas/2008. A maioria dos
ambientes apresentou valores de CV no intervalo de 10 a 20%.
Segundo Pimentel Gomes (2000), em ensaio de campo, o coeficiente de
variação pode ser classificado como baixo, se menor que 10%, médio, se entre 1020%, alto, se entre 20-30% e muito alto, se acima de 30%. Partindo dessa
classificação, pode-se verificar que a maioria dos ambientes apresentou CV médio,
com exceção de Augusto Corrêa/2008 (21,58 %) e Balsas/2008 (27,41 %). Contudo,
esta classificação tem sido alvo de criticas, por ser muito abrangente, por não levar
em consideração particularidades da cultura estudada e, principalmente, não fazer
distinção entre a natureza da característica avaliada. Entretanto, para o caráter
produtividade de grãos secos em culturas anuais, se mostra como uma classificação
bem representativa, haja vista que os valores de CV obtidos por Mano (2009),
quando avaliou a adaptabilidade e estabilidade de feijão-caupi em oito ambientes no
estado do Ceará, se ajustaram satisfatoriamente a essa classificação.

3.3.2 Análise de variância conjunta
Pela análise de variância conjunta, foi possível detectar diferenças
significativas (P< 0,01), para efeitos de ambientes, genótipos e da interação genótipo
x ambiente. A magnitude da variação devido a ambientes (89,23%) foi maior que o
efeito de genótipos (7,83%), e este, maior que o efeito da interação G x A (2,94 %).
O coeficiente de variação foi de 17,05 %, indicando uma boa precisão experimental
(Tabela 3.4).
Tabela 3.4 – Análise de variância conjunta, da produtividade de grãos (kg.ha-1), para
vinte genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho avaliados em sete
ambientes, em cultivo de sequeiro.
Fontes de Variação
Blocos/Ambientes
Ambientes (A)
Genótipos (G)
GxA
Resíduo
Média (kg.ha-1)
CV (%)

GL

Quadrados Médios

21
6
19
114
399

** Significativo ao nível de 1%, pelo teste F;

% da Variação

ns

107.962,15
8.104.813,48**
711.890,72**
265.826,40**
71.133,20
1.564,24
17,05
ns

Não significativo.

89,23
7,83
2,94
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A significância da interação G x A indica que os genótipos apresentaram
comportamento diferencial quanto à produtividade frente às variações ambientais.
Os resultados encontrados para a interação constituem-se uma premissa para a
realização de análises de estabilidade fenotípica. Estes valores concordam com
vários estudos realizados com feijão-caupi, dentre eles, os de Rocha et al. (2007;
2011) que avaliaram a adaptabilidade e estabilidade de feijão-caupi por meio da
metodologia AMMI (GAUCH E ZOBEL, 1996). E, ainda, os trabalhos de Vilarinho et
al. (2006) utilizando a metodologia de Annicchiarico (1992), Freire Filho et al.
(2001;2002) e Sarvamangala (2010) por meio do método de Eberhart e Russell
(1966) e Aremu et al. (2007) utilizando várias metodologias.
A grande magnitude da soma de quadrados (SQ) de ambientes indica que
houve uma enorme diferença entre os mesmos, resultando em diferenças entre as
médias ambientais e, conseqüentemente, variação na produtividade dos genótipos.
Resultados semelhantes foram encontrados por Rocha et al. (2007), Akande (2007)
e Oliveira (2008), em estudos com o feijão-caupi, para o efeito de genótipos,
ambientes e interação G x A. Entretanto, Freire Filho et al. (2003;2005b) não
encontraram diferenças significativas para o efeito de genótipos, mas apenas para o
efeito ambiental e da interação genótipo x ambiente.
O fato de o efeito ambiental ser o responsável pela maior parte da variação
indica que o comportamento relativo dos genótipos foi muito influenciado pela
diferença entre ambientes, os quais variaram da latitude de 1o 01’S, em Augusto
Corrêa, a 15o 33’S, em Primavera do Leste, e da altitude de 20m a 636m nos
mesmos ambientes, respectivamente. Além disso, o estudo abrangeu dois biomas
diferentes, Amazônia e Cerrado. Vencovsky e Barriga (1992) chamam a atenção de
que esse tipo de resultado dificulta a recomendação de cultivares para a região
estudada, pois não se pode, nessas circunstâncias, fazer uma recomendação
uniforme para todos os locais, sem prejuízo considerável na produção obtida,
relativamente à produção possível.

3.3.3 Produtividade e comparação de médias
As comparações entre as médias de produtividade de grãos mostram que o
quadrado médio para tratamentos foi significativo em todos os ensaios, contudo,
somente em um destes não foram detectadas diferenças significativas entre
genótipos, pelo teste de Scott-Knott (P<0,05) (Tabela 3.5).
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Tabela 3.5 – Médias da produtividade de grãos (kg.ha-1) de vinte genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho, avaliados em sete
ambientes, em cultivo de sequeiro.
-1 1

Genótipos
2007
Tracuateua

Augusto
Corrêa

Produtividade de grãos (kg.ha )
2008
Tracuateua
Augusto
Balsas
Corrêa

Média Geral
-1
(kg.ha )
Gurupi

Primavera
do Leste

MNC04-783B-7-3

1.316,69a

1.749,46b

2.431,13a

1.928,83a

1.776,31a

1.886,53a

2.695,00a

1.969,13

MNC04-786B-87-2

1.147,69a

1.872,99b

2.315,81a

1.877,10a

1.674,69a

1.193,70c

2.655,00a

1.819,56

MNC04-789B-119

1.159,00a

1.346,50c

2.085,13a

1.510,78a

1.675,81a

1.832,78a

2.249,50b

1.694,21

MNC04-785B-77

1.504,81a

1.832,58b

1.738,81b

1.391,90b

1.302,00b

1.428,48c

2.630,25a

1.689,83

Califórnia Blackeye-5

1.529,13a

1.585,22c

1.783,17b

1.678,88a

1.217,75b

1.873,32a

2.043,00c

1.672,92

UCR-A-31

1.453,38a

1.554,14c

1.726,63b

1.718,35a

795,03b

1.745,11a

2.288,50b

1.611,59

UCR-2-1

1.262,63a

1.388,05c

1.881,44b

1.553,38a

1.080,13b

1.857,45a

2.236,25b

1.608,41

Califórnia Blackeye-3

1.508,63a

1.402,17c

1.830,13b

1.455,15a

1.455,31a

1.485,80b

2.105,25c

1.604,63

MNC04-789B-2-3

1.473,94a

1.588,06c

1.684,94b

1.272,85b

1.191,25b

1.708,13a

2.228,75b

1.592,56

MNC04-789B-2-1

1.126,56a

1.663,85b

2.121,88a

1.105,40b

925,38b

1.545,53b

2.438,00b

1.560,94

MNC05-820B-173-2-1

1.229,75a

2.178,86a

1.688,69b

1.351,40b

1.140,88b

1.261,43c

1.993,25c

1.549,18

MNC05-820B-240

1.303,63a

1.497,08c

1.865,00b

1.774,45a

1.063,19b

1.531,18b

1.731,75d

1.538,04

MNC05-832B-230-2-3

1.432,63a

1.823,23b

1.807,69b

1.464,89a

1.644,00a

1.103,10c

1.466,00d

1.534,50

TVu-1489

1.412,06a

1.570,78c

1.785,13b

1.551,03a

966,94b

1.153,80c

1.976,75c

1.488,07

MNC05-832B-230-2-1

1.614,69a

1.071,18d

2.383,72a

1.043,70b

1.245,19b

1.486,83b

1.376,00d

1.460,18

Vaina Blanca

1.077,19a

1.632,91c

1.812,62b

1.493,78a

981,56b

1.106,10c

1.933,75c

1.433,98

922,56a

1.469,42c

1.437,81c

1.344,38b

902,69b

1.571,38b

2.183,25b

1.404,49

Poços de Caldas-MG

1.398,00a

1.441,75c

1.832,13b

942,90b

759,19b

1.245,60c

2.094,75c

1.387,76

MNC05-820B-173-2-2

1.345,19a

1.553,33c

1.539,72c

1.273,53b

827,88b

1.092,38c

1.979,25c

1.373,04

IT82D-60

1.165,56a

1.164,20d

1.264,43c

1.016,23b

803,56b

1.862,35a

1.766,50d

1.291,83

1.319,16
17,54

1.569,28
12,75

1.850,80
13,41

1.436,94
21,58

2.103,53
14,21

1.564,24
17,05

Califórnia Blackeye-27

-1

Média Geral (kg.ha )
CV (%)
1

1.171,43
27,41

1.498,54
14,48

Médias seguidas pelas mesmas letras, na vertical, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade.
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Avaliando-se todos os genótipos e todos os locais, constata-se que as
produtividades variaram de 759,19 kg.ha-1 na cultivar Poços de Caldas-MG, em
Balsas, a 2.695,00 kg.ha-1 na linhagem MNC04-783B-7-3, em Primavera do Leste,
ambas no ano de 2008. Considerando-se somente as médias dos locais, verifica-se
que as produtividades médias variaram de 1.171,43 kg.ha-1, em Balsas, a 2.103,53
kg.ha-1 em Primavera do Leste, também em 2008.
Em Tracuateua, em 2007, não houve diferença significativa entre os
genótipos, entretanto a linhagem MNC05-832B-230-2-1 destacou-se com a maior
produtividade (1.6014,69 kg.ha-1). No ambiente de Augusto Corrêa, em 2007,
formaram-se quatro grupos de produtividade e apenas a linhagem MNC05-820B173-2-1 (2.178,86 kg.ha-1) foi alocada no primeiro grupo. No ano de 2008, nos
diferentes ambientes, identificaram-se dois ou mais grupos de produtividade em
cada ambiente, e em todos eles as maiores produtividades foram apresentadas pela
linhagem MNC04-783B-7-3. Além dessa linhagem, merecem destaque as linhagens
MNC04-786B-87-2 e MNC04-789B-119 que ficaram no primeiro grupo de
produtividade em pelo menos quatro ambientes e juntamente com a linhagem
MNC04-785B-77 e a cultivar Califórnia Blackeye-5, nesta respectiva ordem,
apresentaram os melhores desempenhos.
Os resultados mostram que as produtividades dessas linhagens estão acima
da média da produtividade das cultivares de feijão-caupi lançadas para as regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente, de 1.100,50 kg.ha-1, 1.083,00
kg.ha-1 e 1.265,20 kg.ha-1 (FREIRE FILHO et al., 2012).

3.3.4 Análises de adaptabilidade e estabilidade
A detecção de interações significativas entre genótipos e ambientes, indicou a
necessidade de se analisar a adaptabilidade e estabilidade dos genótipos. As
análises foram realizadas com as médias e variâncias obtidas nas análises
individuais dos sete ambientes.

a) Método Tradicional (Yates e Cochran, 1938)
Os resultados da análise de variância para estabilidade fenotípica avaliados
pelo método Tradicional indicam a linhagem MNC05-832B-230-2-3 e as cultivares
Califórnia Blackeye-3 e Califórnia Blackeye-5 como genótipos mais estáveis do
grupo avaliado. Entretanto, todos os quadrados médios de ambientes dentro de
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genótipo apresentaram diferenças significativas a 1% de probabilidade pelo teste “F”
(Tabela 3.6).
Tabela 3.6 – Parâmetros de estabilidade fenotípica, para a produtividade de grãos
(kg.ha-1), de vinte genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho avaliados
em sete ambientes, em cultivo de sequeiro, segundo o método
Tradicional.
Fonte de Variação
Ambientes
Genótipos
Interação G x A
Ambiente/Genótipo
A/MNC05-832B-230-2-3
A/Califórnia Blackeye-3
A/Califórnia Blackeye-5
A/MNC05-820B-240
A/MNC04-789B-2-3
A/TVu-1489
A/MNC05-820B-173-2-2
A/Vaina Blanca
A/IT82D-60
A/MNC04-789B-119
A/UCR-2-1
A/MNC05-820B-173-2-1
A/Califórnia Blackeye-27
A/UCR-A-31
A/MNC04-785B-77
A/MNC05-832B-230-2-1
A/MNC04-783B-7-3
A/Poços de Caldas-MG
A/MNC04-786B-87-2
A/MNC04-789B-2-1
Resíduo
Média Geral (kg.ha-1)

GL

QM

6
19
114
120
6
6
6
6

8.104.813,48**
711.890,72**
265.826,40**
657.775,83**
250.672,86**
275.685,05**
283.237,68**
321.647,63**

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
399

469.322,24**
484.632,08**
542.949,72**
583.850,49**
598.767,94**
614.469,45**
654.189,49**
669.213,00**
751.545,67**
797.178,51**
832.584,66**
837.062,17**
839.927,01**
875.686,30**
1.209.658,01**
1.263.236,70**
71.133,20
1.564,24

Produtividade
-1
(kg.ha )

Classificação
dos genótipos1

1.534,50
1.604,63
1.672,92
1.538,04

13
8
5
12

1.592,56
1.488,07
1.373,04
1.433,98
1.291,83
1.694,21
1.608,41
1.549,18
1.404,49
1.611,59
1.689,83
1.460,18
1.969,13
1.387,76
1.819,56
1.560,94

9
14
19
16
20
3
7
11
17
6
4
15
1
18
2
10

** Significativo ao nível de 1% pelo teste F.
1
-1
Classificação com base na média da produtividade de grãos (kg.ha )

Contudo, a classificação desses genótipos quanto à média nos sete
ambientes de avaliação não foi satisfatória, com os mesmos classificados nas 13º,
8º e 5º posições, respectivamente. Por outro lado, os três genótipos mais produtivos
MNC04-783B-7-3, MNC04-786B-87-2 e MNC04-789B-119, quanto ao quadrado
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médio de ambientes dentro de genótipo (QM(G/A)), classificaram-se na 17º, 13º e 10º
posições, respectivamente. Estes dados confirmam a suposição feita por Cruz et al.
(2004) de que os genótipos com comportamento regular, ou seja, com o QM(G/A)
baixos, numa série de ambientes são em geral, pouco produtivos.

b) Método de Eberhart e Russell (1966)
Os resultados da análise de adaptabilidade e estabilidade pelo método de
regressão linear de Eberhart e Russell (1966) são apresentados nas Tabelas 3.7 e
3.8. Verifica-se que houve diferenças significativas para os efeitos de genótipos (G),
ambientes (A) e interação G x A (Tabela 3.7). O efeito de ambientes dentro de
genótipo (A/G) e todos os efeitos advindos de sua decomposição também foram
significativos. O desdobramento do somatório de quadrados de ambientes dentro de
genótipo mostrou que a variação devido ao ambiente linear foi de 98,87%, bem
superior ao da interação de genótipo dentro de ambiente linear (0,63%) e desvio
combinado de ambientes dentro de genótipo (0,50%).
Tabela 3.7 – Análise de variância conjunta da produtividade de grãos (kg.ha-1), de
vinte genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho avaliados em sete
ambientes, em cultivo de sequeiro, segundo metodologia de Eberhart e
Russell (1966).
Fontes de Variação
Ambientes (A)
Genótipos (G)
Interação G x A
Amb/Gen. (A/G)
Amb. Linear (AL)
Interação G x AL
Desv. Comb. (A/G)
Resíduo

GL
6
19
114
120
1
19
100
399

QM

% da variação
**

8.104.797,80
711.889,70**
265.827,31**
657.775,83**
**
48.628.786,84
312.034,75**
243.756,53**
71.133,20

98,87
0,63
0,50

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente.

A significância do ambiente linear, que correspondeu a 98,87% da variação
do QM(G/A), indica que a produtividade dos genótipos variou frente aos ambientes de
forma linear. Noutra vertente, os efeitos significativos da interação G x A linear
apontam que existem diferenças entre os coeficientes de regressão, e que, uma
parte da interação G x A pode ser explicada pela relação linear entre os genótipos e
os ambientes. Os desvios da regressão, que informam sobre a estabilidade
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fenotípica, também foram significativos. Desta forma, os componentes lineares e
não-lineares da estabilidade encontram-se envolvidos no desempenho dos
genótipos nos ambientes considerados. A significância deste parâmetro, também
informa que, em geral, os genótipos estudados apresentaram um comportamento
instável e imprevisível. Contudo, pela sua magnitude, o ambiente linear foi o
responsável principal pela explicação do comportamento dos genótipos.
Na Tabela 3.8, encontram-se as médias de produtividade ( ̂ ), os coeficientes
de regressão ( ̂ ), os desvios da regressão (

) e o parâmetro R2.

Tabela 3.8 – Médias de produtividade de grãos (kg.ha-1) e parâmetros de
adaptabilidade e estabilidade de vinte genótipos de feijão-caupi do
tipo fradinho avaliados em sete ambientes, em cultivo de sequeiro,
segundo a metodologia de Eberhart e Russell (1966).
Genótipos
MNC04-783B-7-3
MNC04-786B-87-2
MNC04-789B-119
MNC04-785B-77
Califórnia Blackeye-5
UCR-A-31
UCR-2-1
Califórnia Blackeye-3
MNC04-789B-2-3
MNC04-789B-2-1
MNC05-820B-173-2-1
MNC05-820B-240
MNC05-832B-230-2-3
TVu-1489
MNC05-832B-230-2-1
Vaina Blanca
Califórnia Blackeye-27
Poços de Caldas-MG
MNC05-820B-173-2-2
IT82D-60

Média geral (kg.ha-1)

Média ( ̂ )
1.969,13
1.819,56
1.694,21
1.689,83
1.672,92
1.611,59
1.608,41
1.604,63
1.592,56
1.560,94
1.549,18
1.538,04
1.534,50
1.488,07
1.460,18
1.433,98
1.404,49
1.387,76
1.373,04
1.291,83
1.564,24

̂
1,26 ns
1,39*
0,92 ns
1,27 ns
0,70 ns
1,20 ns
1,14 ns
0,73 ns
0,96 ns
1,72**
0,93ns
0,67*
0,10**
0,96 ns
0,51**
1,08 ns
1,22 ns
1,34*
1,03 ns
0,76 ns

R2 (%)
39.655,87**
**
108.300,37
62.498,78**
34.525,27*
6.113,05ns
**
43.676,18
ns
17.838,81
98,42ns
8.729,69ns
-1.121,78ns
**
77.804,04
22.784,76*
56.155,62**
14.481,89ns
200.659,96**
14.868,42ns
*
26.646,39
*
24.091,44
15.475,92ns
**
89.833,50

77,20
65,25
56,44
79,05
71,87
74,30
81,84
78,37
81,16
95,60
52,38
57,95
1,67
77,80
13,01
81,35
80,29
84,06
79,58
40,08
66,46

**, * Significativamente diferente de um, pelo teste t, a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente.
ns
Não significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t.

Com relação ao parâmetro ̂ , que mede a adaptabilidade dos genótipos,
percebe-se que 70% do material genético avaliado apresentou adaptabilidade
ampla, sendo que destes, a metade obteve produtividade média acima da média
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geral (1.564,24 kg.ha-1). No que se refere à estabilidade dos genótipos avaliados,
constata-se que oito apresentaram alta estabilidade (

= 0), sendo que destes, a

metade obteve produtividade média acima da média geral.
Com relação ao outro parâmetro que mede a estabilidade (R2), percebe-se
que existe uma enorme amplitude de variação que vai desde, 1,67% na linhagem
MNC05-832B-230-2-3 a 95,60% em MNC04-789B-2-1. Com isso, infere-se que a
regressão pode não estar explicando satisfatoriamente o comportamento da maioria
dos genótipos nestes ambientes, uma vez que, apenas 30 % dos genótipos
avaliados apresentaram estimativas de R2 > 80%. Esses resultados foram diferentes
daqueles obtidos por Santos et al. (2000), Freire Filho et al. (2002) e Oliveira (2008),
nos quais, a maioria das estimativas de R2 dos genótipos foi maior que 80%,
indicando que a regressão explicou satisfatoriamente a variação exibida pelos
genótipos. Por outro lado, os trabalhos de Freire Filho et al. (2001), Abreu et al.
(2006), Santos et al. (2008) e Mano (2009) assemelham-se ao presente estudo, uma
vez que apresentaram poucas estimativas de R2 > 80%.
Em geral, as cultivares Califórnia Blackeye-5 e Califórnia Blackeye-3 e as
linhagens UCR-2-1 e MNC04-789B-2-3 podem ser consideradas os melhores
genótipos, pois, embora não tenham apresentado as maiores produtividades de
grãos, superaram a média geral dos ensaios e apresentaram comportamento
altamente previsível (

= 0) e ampla adaptabilidade ( ̂

). Os desempenhos

destes genótipos melhoram em resposta às condições ambientais favoráveis, sendo
capazes de manter os seus rendimentos em condições ambientais adversas.
As linhagens MNC04-783B-7-3 e MNC04-785B-77 apresentaram elevada
produtividade média de grãos, ampla adaptabilidade ( ̂
estabilidade de comportamento (

) e uma baixa

), porém não podem ser descartadas, haja

vista, que apresentaram um coeficiente de determinação (R2) próximo de 80%. Por
outro

lado,

a

linhagem

MNC04-786B-87-2

apresentou

a

segunda

maior

produtividade média de grãos e coeficiente de regressão maior que a unidade
( ̂

) , indicando uma adaptabilidade específica a ambientes favoráveis,

aumentando a sua produtividade à medida que as condições ambientais são
melhoradas. No entanto, esta linhagem apresentou uma baixa estabilidade de
comportamento (

) e R2 igual a 62,25 %. Os genótipos que apresentaram

adaptação específica à ambientes desfavoráveis (MNC05-820B-240, MNC05-832B-
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230-2-3 e MNC05-832B-230-2-1) estiveram associados com produtividade abaixo da
média e R2 < 80 %.

c) Cruz, Torres e Vencovsky (1989)
Os resultados da análise de adaptabilidade e estabilidade da produtividade de
grãos avaliadas pelo método de Cruz et al. (1989) encontram-se na Tabela 3.9.
Tabela 3.9 – Médias de produtividade de grãos (kg.ha-1) e estimativas dos
parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de vinte genótipos de
feijão-caupi do tipo fradinho, avaliados em sete ambientes, em
cultivo de sequeiro, segundo a metodologia de Cruz et al. (1989).
Genótipos

Média ( ̂ )

MNC04-783B-7-3
MNC04-786B-87-2
MNC04-789B-119
MNC04-785B-77
Califórnia Blackeye-5
UCR-A-31
UCR-2-1
Califórnia Blackeye-3
MNC04-789B-2-3
MNC04-789B-2-1
MNC05-820B-173-2-1
MNC05-820B-240
MNC05-832B-230-2-3
TVu-1489
MNC05-832B-230-2-1
Vaina Blanca
Califórnia Blackeye-27
Poços de Caldas-MG
MNC05-820B-173-2-2
IT82D-60

1.969,13
1.819,56
1.694,21
1.689,83
1.672,92
1.611,59
1.608,41
1.604,63
1.592,56
1.560,94
1.549,18
1.538,04
1.534,50
1.488,07
1.460,18
1.433,98
1.404,49
1.387,76
1.373,04
1.291,83
1.564,24

-1

Media geral (kg.ha )
(1)

̂

(1)

1,10 ns
1,37 ns
0,68 ns
1,21 ns
0,66 ns
1,16 ns
1,01 ns
0,54*
0,90 ns
1,81**
1,33 ns
0,74 ns
0,33**
1,02 ns
0,47**
1,24 ns
1,19 ns
1,38*
1,10 ns
0,66 ns

̂

̂
1,78 *
1,46 ns
1,70 *
1,45 ns
0,85 ns
1,36 ns
1,59 ns
1,31 ns
1,18 ns
1,45 ns
-0,37**
0,45 ns
-0,65**
0,75 ns
0,64 ns
0,56 ns
1,30 ns
1,22 ns
0,78 ns
1,11 ns

(2)

(3)

-452.007,39ns
-435.868,64 ns
-245.590,13 ns
-433.026,72 ns
-125.768,58 ns
-370.611,75 ns
-384.330,95 ns
-188.402,16 ns
-258.952,22 ns
-895.455,08 ns
-381.560,77 ns
-96.044,92 ns
8.589,94 ns
-248.348,75 ns
189.018,03**
-353.042,58 ns
-398.143,97 ns
-501.831,91 ns
-291.337,72 ns
-62.004,04 ns

R2 (%)
81,16
65,30
68,86
79,54
72,80
74,65
85,55
94,07
82,37
96,34
84,01
59,87
30,28
78,88
13,26
87,08
80,42
84,27
81,02
42,53
72,11

(2)

e **, * Significativamente diferente de um, pelo teste t, a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente.
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste F.
ns
Não significativo.
(3)

Dos genótipos avaliados, apenas as linhagens MNC05-832B-230-2-3 e
MNC05-832B-230-2-1 e a cultivar Califórnia Blackeye-3 apresentaram estimativa de
̂ menor que um. Este resultado indica que as mesmas são adaptadas a ambientes
menos favoráveis. Quanto ao parâmetro ̂

̂ , apenas as linhagens MNC04-

783B-7-3 e MNC04-789B-119 apresentaram resultados significativamente maior que
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um ( ̂

̂

1), sendo, portanto, adaptadas a ambientais favoráveis e responsivas

à melhoria ambiental. Estes resultados assemelham-se aos obtidos por Carvalho et
al. (2006a;b;c), que também encontram poucos genótipos com os parâmetros ̂ e
̂

̂

significativamente

apresentados

por

Mano

diferentes
(2009),

de

onde

um.
a

maioria

significativamente de um para os parâmetros ̂ e ̂
Com relação ao parâmetro

Resultados
dos

diferentes
genótipos

são
diferiu

̂ .

, todos os genótipos, com exceção da linhagem

MNC05-832B-230-2-1, apresentaram desvios da regressão igual a zero (

= 0).

Podendo, desse modo, serem classificados como estáveis tanto em ambientes
favoráveis quanto em ambientes desfavoráveis. Os coeficientes de determinação R2
foram considerados satisfatórios, o que indica que as retas da regressão explicaram
bem o comportamento dos genótipos frente às variações ambientais. Resultados
semelhantes foram obtidos por Carvalho et al. (2006b). Por outro lado, Carvalho
2006 et al. (a;c) e Mano (2009) apresentaram resultados discordantes, onde, vários
genótipos apresentaram

significativamente diferente de zero (

≠ 0)

para

maioria dos genótipos avaliados.
Com base nesses resultados, constata-se que o melhor genótipo, ou seja,
aquele que apresenta média alta, ̂ < 1, ̂

̂ >1e

= 0 e R2 > 80%, não foi

encontrado entre os avaliados. Resultados semelhantes foram obtidos nos estudos
de Carvalho et al. (2006a;b;c) e Mano (2009).

d) Lin e Binns modificado por Carneiro (1998)
As análises realizadas pelo método de Lin e Binns modificado por Carneiro
(1998) são apresentadas nas Tabelas 3.10 e 3.11. A Tabela 3.10 apresenta os
resultados correspondentes à metodologia de Lin e Binns (1988). Nessa tabela,
constata-se que as contribuições para a interação, variaram entre 1,28 % na cultivar
Vaina Blanca a 16,23 % na linhagem MNC05-832B-230-2-1. As linhagens MNC04783B-7-3, MNC04-786B-87-2, MNC04-785B-77, MNC04-789B-119 e a cultivar
Califórnia Blackeye-5 foram as que mais se destacaram, obtendo as menores
estimativas do parâmetro

, ou seja, apresentaram uma maior adaptabilidade.

Pode-se ressaltar que a contribuição destes cinco genótipos para a interação foi
apenas de 18,47 %.
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Na Tabela 3.10, verifica-se também que os desvios genéticos aumentaram
proporcionalmente ao

geral, enquanto que os desvios decorrentes da interação G

x A, com exceção das linhagens MNC05-832B-230-2-1 e IT82D-60, mantiveram
valores muito próximos. Isso mostra que o

geral foi mais influenciado pelas

diferenças genéticas do que pelos efeitos da interação G x A.
Tabela 3.10 – Médias de produtividade de grãos (kg.ha-1) e estimativas dos
parâmetros de adaptabilidade e estabilidade, de vinte genótipos de
feijão-caupi do tipo fradinho, avaliados em sete ambientes, em
cultivo de sequeiro, segundo a metodologia de Lin e Binns (1988).
Genótipos

MNC04-783B-7-3
MNC04-786B-87-2
MNC04-785B-77
MNC04-789B-119
Califórnia Blackeye-5
Califórnia Blackeye-3
UCR-2-1
MNC04-789B-2-3
UCR-A-31
MNC04-789B-2-1
MNC05-820B-173-2-1
MNC05-820B-240
TVu-1489
MNC05-832B-230-2-3
Vaina Blanca
Califórnia Blackeye-27
Poços de Caldas-MG
MNC05-820B-173-2-2
MNC05-832B-230-2-1
IT82D-60

Média geral (kg.ha-1)
1

Média
Geral

Geral1

Desvio
Genético1

Desvio
G x A1

Contribuição
para a
interação (%)

1.969,13
1.819,56
1.689,83
1.694,21
1.672,92
1.604,63
1.608,41
1.592,56
1.611,59
1.560,94
1.549,18
1.538,04
1.488,07
1.534,50
1.433,98
1.404,49
1.387,76
1.373,04

19,51
58,54
95,61
100,45
112,80
130,07
134,90
139,10
150,36
155,97
165,69
176,32
191,33
207,51
212,78
245,35
266,19
266,45

5,39
32,12
73,42
71,75
80,05
109,70
107,94
115,43
106,47
131,12
137,21
143,11
171,10
145,01
204,20
223,48
234,81
245,00

14,11
26,41
22,18
28,70
32,75
20,37
26,96
23,67
43,89
24,84
28,47
33,20
20,23
62,50
8,58
21,87
31,38
21,45

2,10
3,93
3,30
4,27
4,87
3,03
4,01
3,52
6,53
3,70
4,24
4,94
3,01
9,30
1,28
3,25
4,67
3,19

1.460,18
1.291,83
1.564,24

299,59
373,87

187,80
305,15

111,79
68,72

16,63
10,23

Valores divididos por 1000.

O melhor genótipo, segundo essa metodologia foi à linhagem MNC04-783B7-3, pois, obteve a menor estimativa do parâmetro

(19,51), a maior produtividade

(1.969,13 kg.ha-1) e a segunda menor contribuição para interação (2,10%), desta
forma, sendo considerado um genótipo de adaptação geral e alta previsibilidade.
Constata-se, ainda, que os valores de

das cultivares em estudo, tais como, a

68

Califórnia Blackeye-5, Califórnia Blackeye-3, Vaina Blanca, Califórnia Blackeye-27 e
Poços de Caldas–MG, foram maiores que os das linhagens MNC04-783B-7-3,
MNC04-786B-87-2, MNC04-785B-77 e MNC04-789B-119. Portanto, evidenciandose que este grupo de linhagens apresentou um desempenho superior, em relação às
testemunhas.
Segundo Pereira et al. (2009), uma grande vantagem do método de Lin e
Binns (1988) é a identificação imediata de genótipos mais estáveis, em razão da
unicidade do parâmetro

. No entanto, esta metodologia apresenta apenas uma

estimativa de parâmetro para a recomendação geral de cultivares (CRUZ;
CARNEIRO, 2006).
Na Tabela 3.11 é apresentada a metodologia de Lin e Binns (1988)
acrescidos dos parâmetros,

e

, decorrentes da modificação proposta Carneiro

(1998). Constatou-se que a linhagem MNC04-783B-7-3, além de, apresentar o
menor valor de

geral, apresentou-se nas primeiras colocações para os parâmetros

favorável e desfavorável. Desta forma, pode-se inferir que este genótipo, além de
ser considerado estável, foi o mais responsivo a melhoria dos ambientes favoráveis
e um dos mais adaptados a ambientes desfavoráveis. No mesmo sentido, a
linhagem MNC04-786B-87-2 merece destaque, pois demonstrou ser estável, muito
responsiva a melhoria das condições ambientais e apresentou boa adaptação a
ambientes desfavoráveis.
Resultados semelhantes foram encontrados nos estudos realizados por
Rocha et al. (2009a;b;c;d), Rodrigues et al. (2009), Adewale et al. (2010) e
Shiringani e Shimelis (2011). Estes autores também obtiveram genótipos
amplamente adaptados e estáveis, associados a elevadas produtividades.
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Tabela 3.11 – Médias de produtividade de grãos (kg.ha-1) e estimativas dos parâmetros Pi gerais, favoráveis e desfavoráveis, de
genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho avaliados em sete ambientes, em cultivo de sequeiro, segundo a
metodologia de Lin e Binns modificado por Carneiro (1998).
Média Geral
Genótipos
MNC04-783B-7-3
MNC04-786B-87-2
MNC04-785B-77
MNC04-789B-119
Califórnia Blackeye-5
Califórnia Blackeye-3
UCR-2-1
MNC04-789B-2-3
UCR-A-31
MNC04-789B-2-1
MNC05-820B-173-2-1
MNC05-820B-240
TVu-1489
MNC05-832B-230-2-3
Vaina Blanca
Califórnia Blackeye-27
Poços de Caldas-MG
MNC05-820B-173-2-2
MNC05-832B-230-2-1
IT82D-60
1

Valores divididos por 1000;

1

1.969,13
1.819,56
1.689,83
1.694,21
1.672,92
1.604,63
1.608,41
1.592,56
1.611,59
1.560,94
1.549,18
1.538,04
1.488,07
1.534,50
1.433,98
1.404,49
1.387,76
1.373,04
1.460,18
1.291,83

Geral
19,51
58,54
95,61
100,45
112,80
130,07
134,90
139,10
150,36
155,97
165,69
176,32
191,33
207,51
212,78
245,35
266,19
266,45
299,59
373,87

= Favorável e

Média
Ambiente
Favorável
2.291,86
2.281,26
2.067,21
1.893,71
1.803,79
1.779,18
1.856,42
1.833,91
1.835,24
2.074,57
1.953,60
1.697,94
1.777,55
1.698,97
1.793,09
1.696,82
1.789,54
1.690,76
1.610,30
1.398,37
= Desfavorável.

Classificação
1

30,73
18,07
100,56
168,50
199,56
218,70
189,66
187,20
175,30
71,15
173,94
285,52
217,16
337,59
210,01
291,97
210,40
283,03
494,82
542,13

2
1
4
5
10
14
9
8
7
3
6
16
13
18
11
17
12
15
19
20

Média
Ambiente
Desfavorável
1.727,09
1.473,29
2.281,26
1.544,59
1.574,77
1.473,72
1.427,96
1.411,54
1.438,28
1.175,71
1.245,86
1.418,11
1.270,95
1.411,15
1.164,65
1.185,25
1.086,42
1.134,74
1.347,60
1.211,92

Classificação
1

11,10
88,88
91,89
49,42
47,74
63,60
93,84
103,03
131,65
219,58
159,51
94,42
171,97
109,95
214,85
210,39
308,04
254,03
153,16
247,67

1
5
6
3
2
4
7
9
11
17
13
8
14
10
16
15
20
19
12
18
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3.3.5 Comparação entre as metodologias utilizadas
Na classificação dos genótipos relativos a cada metodologia utilizada neste
estudo, percebe-se que as metodologias de Lin e Binns modificado por Carneiro
(1998) e Cruz et al. (1989) classificaram praticamente de forma similar os genótipos
(Tabela 3.12). Como, por exemplo, o genótipo MNC04-783B-7-3 que foi classificado
na primeira colocação em termos de estabilidade nas duas metodologias, reforçando
sua previsibilidade, além de ter sido o genótipo mais produtivo. Por outro lado,
quando se leva em consideração estas classificações nas metodologias de Eberhart
e Russell (1966) e Tradicional, observa-se certa discrepância nos resultados.
Segundo Silva e Duarte (2006), essa comparação serve para alertar sobre a
importância da utilização de várias metodologias para caracterizar e classificar os
genótipos quanto à adaptabilidade e estabilidade fenotípica com o objetivo de
selecionar ou recomendar confiavelmente os melhores materiais para determinados
ambientes.
Quanto ao grau de associação entre as metodologias, pode-se constatar que
43% dos parâmetros apresentaram significância estatística (Tabela 3.13). Isso indica
que existe um certo grau de associação entre os métodos.
O ranking da produtividade apresentou as melhores correlações com aqueles
obtidos pelas metodologias de Cruz et al. (1989), Cruzmédia e Lin e Binns modificado
por Carneiro (1988). Isso sugere que os genótipos identificados como sendo os mais
estáveis e adaptados por esses métodos são também os mais produtivos. Por outro
lado, os métodos de Eberhart e Russell (1966) e Tradicional não apresentaram
correlação significativa com a produtividade, indicando que os genótipos
considerados mais estáveis e adaptados segundo estas metodologias, não são os
mais produtivos.
Os métodos Tradicional e de Eberhart e Russell (1966) não apresentaram
nenhuma correlação significativa com os métodos de Cruz et al. (1989) e Lin e Binns
modificado por Carneiro (1998). Isso sugere que os métodos Tradicional e de
Eberhart e Russell (1966) podem fornecer informações complementares às
metodologias de Cruz et al. (1989) e Lin e Binns modificado por Carneiro (1998).
Resultados semelhantes para correlação entre Eberhart e Russell (1966) e Lin e
Binns modificado por Carneiro (1998) foram encontrados por Silva e Duarte (2006) e
Pereira et al. (2009).
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Tabela 3.12 – Classificações genotípicas segundo as metodologias de Eberhart e Russell (1966), Cruz et al. (1989), Lin e Binns
modificado por Carneiro (1998) e Tradicional utilizadas na caracterização da adaptabilidade e estabilidade de
genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho avaliados em sete ambientes, em cultivo de sequeiro.

Genótipo
MNC04-783B-7-3
MNC04-786B-87-2
MNC04-789B-119
MNC04-785B-77
Califórnia Blackeye-5
UCR-A-31
UCR-2-1
Califórnia Blackeye-3

-1

Tradicional
Eberhart e Russell

Média (kg.ha )
1.969,13
1.819,56
1.694,21
1.689,83
1.672,92
1.611,59
1.608,41
1.604,63

(1)

17
19
10
15
3
14
11
2

C

Cm

13
19
10
14
7
12
5
6

7
16
6
9
3
10
2
5

(2)

Cruz et al.
(1)

C

Cm

1
5
3
4
12
8
2
6

1
4
2
5
9
7
3
6

(2)

Lin e Binns Modificado
por Carneiro
1
2
3
4
5
9
6
7

MNC04-789B-2-3
1.592,56
5
1
1
10
10
8
MNC04-789B-2-1
1.560,94
20
8
12
7
8
10
MNC05-820B-173-2-1
1.549,18
12
11
13
20
17
11
MNC05-820B-240
1.538,04
4
15
14
18
16
12
MNC05-832B-230-2-3
1.534,50
1
18
18
17
15
14
TVu-1489
1.488,07
6
3
4
16
13
13
MNC05-832B-230-2-1
1.460,18
16
20
20
15
14
18
Vaina Blanca
1.433,98
8
4
11
19
20
15
Califórnia Blackeye-27
1.404,49
13
9
15
9
11
16
Poços de Caldas-MG
1.387,76
18
16
17
11
12
17
MNC05-820B-173-2-2
1.373,04
7
2
8
14
19
19
IT82D-60
1.291,83
9
17
19
13
18
20
(1) Classificação dos genótipos através do método de Eberhart e Russell (1966) e Cruz et al.(1989), utilizando o posicionamento médio dos parâmetros ( ̂ e
̂ e
)e(̂ , ̂
), respectivamente.
(2) Classificação dos genótipos através do método de Eberhart e Russell (1966) e Cruz et al.(1989), utilizando a média da produtividade como um dos
̂ e
parâmetros (Média, ̂ e
) e (Média, ̂ , ̂
), respectivamente.
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Tabela 3.13 – Estimativas do coeficiente de correlação de Spearman para cada par
de métodos e produtividade de grãos (kg.ha-1), obtidos de vinte
genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho, avaliados em sete
ambientes, em cultivo de sequeiro.
Métodos
Tradicional E & R(1) E & Rmédia (4) Cruz (2)
Produtividade
-0,18
-0,04
0,47*
0,67**
Tradicional
0,39
0,34
-0,42
E&R
0,80**
0,01
E & Rmédia
0,37
Cruz
Cruzmédia

Cruzmédia (4) L & B (3)
0,85**
0,98**
-0,35
0,13
-0,03
- 0,06
0,43
0,55*
0,92**
0,69**
0,85**

(1) Eberhart e Russell (1966); (2) Cruz et al.(1989); (3) Lin e Binns modificado por Carneiro (1998); (4)
Eberhart e Russell (1966) e Cruz et al. (1989) utilizando a média como um dos parâmetros.
**, * Significativo ao nível de 1% e 5% de probabilidade pelo teste t, respectivamente.

A correlação significativa intermediária (rs=0,69) apresentada entre os
métodos de Cruz et al. (1989) e Lin e Binns modificado por Carneiro (1998) traduz
que estas metodologias não devem ser utilizadas em conjunto. Estes resultados não
se assemelham ao encontrado por Pereira et al. (2009).
Ressalta-se, ainda, que quando foi acrescentada a média da produtividade ao
parâmetro de Eberhart e Russell (1966) e Cruz et al. (1989), foi detectado um
aumento de correlação entre eles e com o método de Lin e Binns modificado por
Carneiro (1998). No entanto, a única alteração de significância foi entre as
metodologias de Eberhart e Russell (1966) e Lin e Binns modificado por Carneiro
(1998). Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Pereira et al. (2009).
Em geral, a utilização da metodologia de Lin e Binns modificado por Carneiro
(1998),

mostra-se

mais

adequada

para

utilização

em

um

melhoramento, em virtude da facilidade de uso e de interpretação.

programa

de
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3.4 Conclusões
Os efeitos de ambientes e de genótipos foram mais importantes do que o
efeito da interação genótipos por ambientes;
Os métodos Tradicional e de Eberhart e Russell (1966) indicaram a linhagem
MNC05-832B-230-2-3

e

os

genótipos

Califórnia

Blackeye-5

e

UCR-2-1,

respectivamente, como os mais estáveis do grupo avaliado;
A regressão bissegmentada de Cruz et al. (1989) não encontrou nenhum
genótipo que reunisse os requisitos propostos pelo método para ser considerado o
melhor genótipo;
O método de Lin e Binns modificado por Carneiro (1998) identificou a
linhagem MNC04-783B-7-3 como a mais adaptada e estável, em ambientes
favoráveis e desfavoráveis;
As metodologias de Lin e Binns modificado por Carneiro (1998) e Cruz et al.
(1989) não devem ser utilizadas simultaneamente;
A regressão linear de Eberhart e Russell (1966) pode ser utilizada em
complementaridade com as outras metodologias;
Em geral, as linhagens MNC04-783B-7-3, MNC04-786B-87-2, MNC04-789B119 e MNC04-785B-77, destacaram-se por apresentarem elevadas produtividades,
adaptabilidade e estabilidade produtiva;
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4 ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DA PRODUTIVIDADE DE GRÃOS DE
GENÓTIPOS

DE

FEIJÃO-CAUPI

DO

TIPO

FRADINHO

EM

CULTIVO

IRRIGADO

Resumo
Nas

regiões

secas,

um

fator

que

apresenta

elevado

grau

de

comprometimento para as culturas é a disponibilidade hídrica. Em geral, quando
uma cultura é submetida ao cultivo irrigado, apresenta uma elevada produtividade.
No entanto, este caráter pode sofrer variações a depender dos ambientes. Estudos
envolvendo a interação genótipo por ambiente (G x A) é muito comum no
melhoramento de plantas, uma vez que pode existir uma resposta diferencial desses
genótipos em cada local. Diante desta realidade, torna-se necessária a avaliação do
comportamento de genótipos em vários ambientes em cultivo irrigado. Assim, o
presente estudo objetivou avaliar a adaptabilidade e a estabilidade de genótipos de
feijão-caupi do tipo fradinho em cultivo irrigado, por meio das metodologias
Tradicional (Yates e Cochran, 1938) e de Eberhart e Russell (1966), em quatro
ambientes. Neste estudo, foram observadas diferenças significativas para o efeito de
genótipos, ambientes e interação genótipo x ambiente (G x A). O método Tradicional
detectou as linhagens MNC04-783B-7-3 e MNC04-789B-119 como as mais estáveis,
porém, com produtividades intermediárias. O método de Eberhart e Russell (1966)
indicou a linhagem UCR-2-1 como adaptada a ambientes favoráveis e as linhagens
MNC04-783B-7-3 e MNC04-789B-119 com ampla adaptação e estabilidade. Em
geral, dentre as linhagens brasileiras, destaca-se a MNC04-783B-7-3, que se mostra
com grande potencial para ser lançada como cultivar ou ser utilizada como parental
em programa de melhoramento de feijão-caupi do tipo fradinho, para cultivo irrigado.

Palavras-chave: Vigna unguiculata; Interação genótipo x ambiente; Métodos
paramétricos.
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GRAIN YIELD ADAPTABILITY AND STABILITY OF BLACKEYED COWPEA
GENOTYPES IN IRRIGATED CULTIVATION

Abstract

In arid regions, a factor that might represent a risk to the crops is water
availability. In general, crops present a high yield when submitted to irrigated
cultivation. However, this trait can be changed according to the environments.
Studies of genotype x environment (G x E) interaction are very common in plant
breeding, since there can be different responses of genotypes in different locations.
Given this reality, it is necessary to evaluate the behavior of several genotypes in
irrigated environments. Thus, this study aimed to evaluate the grain yield adaptability
and stability of blackeyed cowpea genotypes in irrigated cultivation through the
Traditional (Yates and Cochran, 1938) and Eberhart and Russell (1966) methods in
four environments. This study, differences significant were observed for the effect of
genotype, environments and genotype x environments interaction. The Traditional
method detected MNC04-783B-7-3 and MNC04-789B-119 lines as the most stable,
but with intermediate yield. The Eberhart e Russell (1966) method indicated UCR-2-1
as an adapted line in favorable environments, and MNC04-783B-7-3 and MNC04789B-119 lines as widely adaptable and stable. In general, among the Brazilian lines,
MNC04-783B-7-3 stands out with great potential to be released as a cultivar or to be
used as a parental line in a blackeyed breeding program in irrigated cultivation.

Keywords: Vigna unguiculata; Genotype x environment interaction; Parametric
methods.
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4.1 Introdução
A agricultura brasileira vem passando por grandes mudanças tecnológicas. A
globalização do agronegócio tem provocado reflexos na cadeia produtiva de várias
culturas (FREIRE FILHO et al., 2011). Avanços em pesquisa que busquem o
aumento da produção tornam-se imprescindíveis, haja vista a enorme demanda do
mercado consumidor, por alimentos e outros produtos de origem agrícola. Dentro
desse contexto, o feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) surge como uma
alternativa que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário nacional.
A cultura do feijão pode ser altamente influenciada pelas condições
ambientais, fazendo com que fatores adversos causem a diminuição da produção
(ROCHA et al., 2010). Embora, o feijão-caupi, adapte-se razoavelmente bem às
condições de solo e clima em relação a outras leguminosas, nem sempre isso ocorre
com bons níveis de rendimento (CARDOSO et al., 1996).
Avaliando os dados de produtividade (kg.ha-1) desta cultura, em diversos
países do mundo, no período de 2005 a 2009, apresentados por Freire Filho et al.
(2012), constata-se que a média da produtividade variou de 225,00 kg.ha-1, no
Sudão a 4.271,90 kg.ha-1, na Croácia. No Brasil, a média de produtividade do feijãocaupi, no mesmo período, foi de apenas 365,50 kg.ha-1. No entanto, cultivares
melhoradas tem apresentado rendimentos superiores a 2.600,00 kg.ha-1, como é o
caso da BRS Itaim, na região Centro-Oeste (FREIRE FILHO et al., 2011). Este fato
demonstra que a produtividade pode ser aumentada por meio do melhoramento
genético, do uso de práticas culturais adequadas e também da melhoria do sistema
de produção, como por exemplo, o uso da irrigação.
Segundo Andrade Júnior et al. (2005), além do manejo da irrigação, outras
práticas devem ser adotadas para que se possam obter elevadas produtividades,
tais como, manejo adequado de pragas e doenças, manejo da fertilidade do solo e a
escolha da cultivar.
Com vistas a atender a demanda por cultivares para o cultivo irrigado, vários
genótipos foram avaliados em estudos envolvendo a produtividade de grãos em
feijão-caupi, dentre eles, ressalta-se os trabalhos de Santos e Araújo (2000),
Andrade et al. (2006), Benvindo (2007), Santos et al. (2008b), Benvindo et al. (2010)
e Silva e Neves (2011).
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Estudos sobre a minimização dos efeitos da interação G x A têm sido
desenvolvidos como forma de obtenção de genótipos mais adaptados e estáveis a
determinadas condições ambientais. Assim, algumas metodologias têm auxiliado na
seleção e escolha de genótipos com essas características, dentre elas, destacam-se
o método Tradicional, proposta por Yates e Cochran (1939) e Eberhart e Russell
(1966). A metodologia de Eberhart e Russell (1966), que se baseia em regressão
linear, vem sendo amplamente utilizada para estudos com o feijão-caupi, tendo em
vista, estimarem a adaptabilidade e estabilidade dos genótipos.
Diante do exposto, objetivou-se avaliar um grupo de genótipos de feijão-caupi,
do tipo fradinho, para adaptabilidade e estabilidade da produtividade de grãos
visando subsidiar o lançamento e/ou recomendação de cultivares a serem utilizadas
em cultivo irrigado.
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4.2 Material e Métodos

4.2.1 Material genético
Foram avaliados vinte genótipos de feijão-caupi compreendendo linhagens do
Programa de Melhoramento da Embrapa Meio-Norte e genótipos introduzidos de
outros países (Tabela 4.1).

Tabela 4.1 - Relação de genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho, com respectivos
parentais e/ou procedência e peso de 100 grãos.
Genótipo

Parentais/Procedência

P100G (g)

MNC04-783B-7-3

MNC99-544D14-1-2-2 x MNC99-544D-10-1-2-2

23,6

MNC04-785B-77

MNC01-627E-5-2-2-2 x MNC99-544D-10-1-2-2

25,6

MNC04-786B-87-2

MNC01-625E-10-1-2-5 x MNC99-544D-10-1-2-2

19,6

MNC04-789B-2-1

MNC99-544D-10-1-2-2 x MNC00-553D-8-1-2-3

25,8

MNC04-789B-2-3

MNC99-544D-10-1-2-2 x MNC00-553D-8-1-2-3

23,6

MNC04-789B-119

MNC99-544D-10-1-2-2 x MNC00-553D-8-1-2-3

26,8

MNC05-820B-173-2-1

Vaina Blanca x MNC01-627D-65-1

22,2

MNC05-820B-173-2-2

Vaina Blanca x MNC01-627D-65-1

24,0

MNC05-820B-240

Vaina Blanca x MNC01-627D-65-1

26,4

MNC05-832B-230-2-1

(MNC00-553D-8-1-2-3 x Urubuquara-113) x MNC99-544D-10-1-2-3

25,1

MNC05-832B-230-2-3

(MNC00-553D-8-1-2-3 x Urubuquara-113) x MNC99-544D-10-1-2-3

23,0

UCR-A-31

Universidade da Califórnia, Riverside, EUA

20,9

UCR-2-1

Universidade da Califórnia, Riverside, EUA

20,7

Califórnia Blackeye-3

Universidade da Califórnia, Riverside, EUA

20,2

Califórnia Blackeye-5

Universidade da Califórnia, Riverside, EUA

21,7

Califórnia Blackeye-27

Universidade da Califórnia, Riverside, EUA

19,0

TVu-1489
IT82D-60
Vaina Blanca
Poços de Caldas-MG

IITA, Nigéria

(1)

20,7

IITA, Nigéria

18,9

(2)

21,3

INIA, Peru
EPAMIG

(3)

21,5

(1)

International Institute of Tropical Agriculture
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
(3)
Empresa Agropecuária de Minas Gerais
(2)

4.2.2 Caracterização das áreas experimentais
Os experimentos foram conduzidos nos estados do Piauí (Teresina) e Sergipe
(Itabaiana), em cultivo irrigado, nos anos agrícolas de 2007 e 2008 (Tabela 4.2).
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Tabela 4.2 - Relação de municípios de avaliação dos experimentos, referente à
produtividade de grãos (kg.ha-1), de feijão-caupi do tipo fradinho com
respectivas coordenadas geográficas, altitude, solo e bioma.

Município

Estado

Região

Altitude

Latitude

Longitude

Solo

1

Bioma

(m)
Teresina

Piauí

Nordeste

Itabaiana

Sergipe

Nordeste

1

°

Latossolo
Amarelo

°

72

5 05’S

42 08’O

188

10°31’S

37 25’O

Podzólico
Vermelho
Amarelo

°

Transição
Amazônia/Cerrado
Transição Mata
Atlântica/Caatinga

Dados obtidos do IBGE (Disponível em: http://mapas.ibge.gov.br/solos/viewer.htm)

4.2.3 Procedimentos experimentais
As semeaduras ocorreram na época normal de cultivo do feijão-caupi, nas
seguintes datas: 02/10/2007, 25/10/2007 e 03/06/2008, em Teresina e 04/12/2008,
em Itabaiana.
O

delineamento

experimental

adotado

foi

o

de

blocos

completos

casualizados, com vinte tratamentos e quatro repetições. A parcela experimental foi
similar em todos os experimentos, com dimensões de 1,6 m x 5,0 m. O espaçamento
entre fileiras foi de 0,40m e entre covas dentro da fileira de 0,125m, resultando em
oito plantas por metro linear e 40 plantas por fileira. A área útil da parcela
compreendeu as duas fileiras centrais, nas quais foram feitas as coletas dos dados.
O preparo do solo foi similar em todos os experimentos, consistindo de aração
e gradagens. O controle de pragas e plantas daninhas, quando necessário, foi
realizado com aplicação de inseticidas e capinas manuais, respectivamente.
Na semeadura, colocaram-se duas sementes, em cada cova. O desbaste foi
realizado entre 15 e 20 dias após plantio, deixando-se apenas uma planta por cova,
fazendo-se, entretanto, a compensação das falhas. A colheita foi realizada quando a
maior parte das vagens da parcela apresentava-se seca. A complementação da
secagem das vagens foi realizada com dois e três dias de exposição ao sol. Após a
secagem, as vagens de cada parcela foram trilhadas, os grãos limpos manualmente
e em seguida foi feita a coleta dos dados.
O caráter utilizado para a análise de adaptabilidade e estabilidade foi a
produtividade de grãos secos.
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4.2.4 Análises estatísticas

4.2.4.1 Análise de resíduo
Os dados de produtividade de grãos foram submetidos à análise de resíduo
para verificar a existência de dados discrepantes, antes da análise de variância
individual. Segundo Santos et al. (2008a), essa análise envolve os resíduos
padronizados e o valor ajustado (predito pelo modelo) para cada observação. O
resíduo padronizado (dij) é calculado por meio da equação 4.1:
(4.1)

√

em que:
: resíduo

resultante do ajuste do modelo escolhido, dado por:
[

(

)

(

)]

: quadrado médio do resíduo obtido na análise de variância para o
referido modelo.

4.2.4.2 Análises de variâncias
Os dados de produtividade de grãos foram submetidos às análises de
variância individual e conjunta. O modelo matemático adotado para a análise
individual de variância está representado na equação 4.2:
(4.2)
em que:
valor observado do genótipo “i” no bloco “j”;
: média geral;
: efeito do genótipo “i”;
: efeito do bloco “j”;
: erro aleatório (causa de variação desconhecida e não controlada)
associado ao tratamento “i” no bloco “j”.
A partir dos resultados das análises individuais foi realizado o teste de
homogeneidade de variâncias de Hartley (1950). Esse teste verifica a relação entre
os erros experimentais das análises individuais e estabelece que haja relação
máxima igual a 7 entre o maior e o menor quadrado médio do erro, para que se
possa realizar a análise conjunta (CRUZ et al., 2004).
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As análises foram realizadas com ensaios que apresentaram as variâncias do
erro homogêneas e a combinação de local e ano foi considerada como ambiente. O
modelo matemático utilizado seguiu a equação 4.3:
(4.3)

( )

em que:
: valor observado do genótipo “i” no ambiente “j” e bloco “k”;
: média geral;
: efeito do genótipo “i”;
: efeito do ambiente “j”;
: efeito da interação do genótipo “i” com o ambiente “j”;
( ):

efeito do bloco “k” dentro do ambiente “j”;

: erro experimental associado à parcela “ijk”.
As análises de variâncias individuais e conjuntas foram realizadas utilizandose o programa SAS (SAS INSTITUTE, 2002).

4.2.4.3 Comparação de médias
Foi utilizado o teste de Scott e Knott, a 5% de probabilidade, para
comparação das médias. Este procedimento foi realizado utilizando-se o programa
GENES (CRUZ, 2006).

4.2.4.4 Análises de adaptabilidade e estabilidade fenotípica
Para a realização desta análise, partiu-se do pressuposto de que a
combinação de ano e local representa um ambiente. Assim, embora os ensaios
tenham

sido

conduzidos

em

dois

locais,

obtiveram-se

quatro

ambientes

experimentais, haja vista que em três locais os ensaios foram conduzidos por dois
anos, em diferentes épocas de semeadura.
Foram utilizadas as metodologias de Yates e Cochran (1938) e Eberhart e
Russell (1966) para avaliar a adaptabilidade e estabilidade dos genótipos.

a) Método Tradicional (Yates e Cochran, 1938)
Neste método foi feito o desdobramento da soma de quadrados (SQ) dos
efeitos de ambientes e da interação genótipo x ambiente, em soma de quadrados de
ambientes dentro de cada genótipo (SQA/G) (CRUZ, 2006).
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O quadrado médio de ambiente dentro de genótipo é utilizado como uma
medida de estabilidade. O genótipo será considerado o mais estável quando
apresentar o menor quadrado médio, ou seja, a menor variação de comportamento
nos diversos ambientes. A análise de variância foi realizada a partir das médias dos
genótipos e dos quadrados médios dos resíduos das análises individuais,
considerando o modelo como fixo.
A soma de quadrados de ambientes dentro de genótipo (SQA/G) foi obtida pela
equação 4.4:
(

*∑

),

ou ainda,
(

)

+

(4.4)

em que:
média do i-ésimo genótipo avaliado no j-ésimo ambiente;
: número de repetições;
: número de ambientes.
Assim, o quadrado médio de ambientes dentro de genótipo QM(A/Gi), que é o
estimador do parâmetro de estabilidade ( ̂ ) foi obtido da seguinte forma (equação
4.5):
(

)

̂

(4.5)

b) Eberhart e Russell (1966)
Esse método baseia-se na análise de regressão linear simples. A
adaptabilidade e a estabilidade são expressas pela média, resposta linear à variação
ambiental e o desvio da regressão para cada genótipo. O modelo que expressa o
método está representado pela equação 4.6:

(4.6)
em que:
: média do genótipo “i” no ambiente “j”;
: média do genótipo “i” em todos os ambientes;
: coeficiente de regressão linear, que descreve a resposta do genótipo “i”
em todos os ambientes;
: índice ambiental;
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: desvio da regressão do genótipo “i” no ambiente “j”;
: erro associado à média.
O parâmetro de adaptabilidade (

) foi estimado de acordo com a equação

4.7:
∑

(4.7)

∑

em que:
: a média do genótipo “i” no ambiente “j”;
: o índice ambiental codificado, estimado conforme a equação 4.8:
*(

)

( )+

(4.8)

sendo:
média de todos os genótipos no ambiente “j”;
média geral;
número de ambientes;
: número de genótipos.
As estimativas de
hipótese alternativa

foram testadas segundo a hipótese

:

:

, sendo a

. Essas hipóteses são testadas pela estatística t,

conforme expressão 4.9, associada ao nível “α” de significância e a “m” graus de
liberdade.
(4.9)

√

O parâmetro de estabilidade ou previsibilidade do comportamento linear foi
estimado de acordo com a equação 4.10:
̂

(4.10)

em que:
: quadrado médio dos desvios da regressão do genótipo “i”;
: quadrado médio do resíduo;
: número de repetições.
As estimativas para ̂
̂

foram testadas segundo a hipótese

̂

e

, utilizando-se o teste

, cuja significância é avaliada ao

comparar com o valor referencial

, sendo “α” o nível de significância, “a” o

número de ambientes e “m” os graus de liberdade do resíduo.

90

Cruz et al. (2004) relatam que podem ocorrer genótipos com produtividades
médias superiores que apresentem ̂

estatisticamente diferente de zero e com

estabilidade baixa, mas que apresenta potencial para serem selecionados. Nessas
situações, uma medida auxiliar de comparação entre genótipos é o coeficiente de
determinação R2, dado pela equação 4.11:
(

)
(

(4.11)

)

em que:
(

) : é a soma de quadrados da regressão linear do genótipo “i”;
(

):

é a soma de quadrados de ambientes dentro do genótipo “i”.

Conforme Eberhart e Russell (1966), de acordo com os desvios da regressão,
os genótipos podem ser classificados quanto à estabilidade em: a) de alta
estabilidade ( ̂

); e b) de baixa estabilidade ( ̂

coeficiente de regressão, se

). No que se refere ao

= 1, a cultivar modifica seu comportamento de modo

regular conforme se altera a qualidade do ambiente, se

> 1, a cultivar responde

mais fortemente a melhoria do ambiente, contudo pode desapontar em ambientes
menos favoráveis, e, se

< 1, a cultivar responderá mais intensamente a

condições ambientais desfavoráveis.
Dentro dessa concepção, o melhor genótipo é aquele que apresente média
alta (

), adaptação ampla (

) e alta estabilidade ( ̂

).

Todas as análises de adaptabilidade e estabilidade foram realizadas
utilizando-se o programa GENES (Cruz, 2006).

91

4.3 Resultados e Discussão

4.3.1 Análise de variância individual
A análise de variância foi precedida de uma análise exploratória dos dados de
produtividade de grãos por meio da análise dos resíduos. A partir dessa análise,
detectou-se a presença de dados discrepantes para alguns ambientes. Assim, houve
a substituição desses dados por seus respectivos valores preditos para garantir a
homogeneidade de variâncias e a normalidade dos resíduos, deixando-os
adequados as análises subseqüentes. Estes dados foram ajustados segundo
procedimento realizado por meio do programa estatístico SAS (SAS INSTITUTE,
2002).
Nas análises de variâncias individuais referentes aos quatro ambientes,
constata-se que houve diferença significativa para tratamentos em todos os
ambientes, indicando que existe variabilidade genética para a produtividade entre os
genótipos (Tabela 4.3). Verifica-se também que a relação entre o maior e o menor
quadrado médio do resíduo foi menor que sete, possibilitando a realização da
análise conjunta dos ensaios, conforme critério de Hartley (1950).
Tabela 4.3 – Análise de variância individual, dos dados da produtividade de grãos
(kg.ha-1), de vinte genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho, avaliados
em quatro ambientes, em cultivo irrigado.
QM
Ambientes
Teresina 2007.1
Teresina 2007.2
Teresina 2008
Itabaiana 2008

FV
GL

Blocos
3
531.738,84**
1.122.570,88**
267.064,85**
92.515,51*

Tratamentos
19
440.543,21**
115.706,21**
128.907,03**
1.352.466,95**

Resíduo
57
148.681,19
31.929,35
58.092,86
27.526,49

CV
(%)
30,10
15,15
18,73
12,68

**, * Significativo pelo teste F, ao nível de 1% e 5% de probabilidade, respectivamente.

O coeficiente de variação (CV), que é uma estimativa do erro experimental em
relação à média geral do ensaio, e também uma estatística muito utilizada como
medida de avaliação da qualidade experimental, variou de 12,68% em Itabaiana,
2008 a 30,10% em Teresina, 2007.1.
Com base nos coeficientes de variação estimados em ensaios de campo,
Pimentel Gomes (2000) classificou-os como baixos, quando inferiores a 10%,
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médios, quando de 10 a 20%, altos, se entre 20-30% e muito altos, quando superior
a 30%. Com base nessa classificação, constata-se que a maioria dos ambientes
apresentou CV médios, excetuando Teresina 2007.1 (30,10%). No entanto, esta
classificação é muito abrangente, por não levar em consideração particularidades da
cultura estudada e, principalmente, por não fazer distinção quanto à natureza do
caráter avaliado. Entretanto, os valores de CV obtidos nesse estudo assemelham-se
aos encontrados por Santos et al. (2000), quando avaliaram o comportamento de
genótipos de feijão-caupi em diversas densidades populacionais nos sistemas de
sequeiro e irrigado.

4.3.2 Análise de variância conjunta
Na análise de variância conjunta foram detectadas diferenças significativas
(P<0,01), pelo teste “F”, para os efeitos genotípicos, ambientais e da interação
genótipo x ambiente. Esses resultados indicam uma mudança no desempenho
produtivo dos genótipos nos ambientes avaliados e, por conseqüência, a
necessidade do estudo de adaptabilidade e estabilidade dos mesmos (Tabela 4.4).
Tabela 4.4 – Análise de variância conjunta, da produtividade de grãos (kg.ha-1), de
vinte genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho, avaliados em quatro
ambientes, em cultivo irrigado.
Fontes de Variação
Blocos/Ambientes
Ambientes (A)
Genótipos (G)
Interação G x A
Resíduo
Média (kg.ha-1)
CV (%)

GL
12
3
19
57
228
1.263,62

Quadrados Médios
503.472,37**
265.874,61**
928.304,21**
369.773,07**
66.557,48

% da variação
16,99
59,35
23,64

20,41

**, * Significativo pelo teste F, ao nível de 1% e 5% de probabilidade, respectivamente.

A existência da interação G x A dificulta a recomendação de cultivares para a
região estudada, pois não se pode, nessas circunstâncias, fazer uma recomendação
uniforme para todos os locais, sem prejuízo considerável na produção obtida,
relativamente à produção possível (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992).
A maior parte da variação foi entre genótipos, seguidos da interação G x A e
de ambientes. A pequena variação ambiental deve-se ao fato das áreas
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experimentais serem bastante homogêneas. Resultados semelhantes foram
encontrados por Santos e Araújo (2000) e Rocha et al. (2011).
A presença da interação G x A na cultura do feijão-caupi tem sido relatada por
Miranda et al. (1979a; b;1992), Alves et al. (1982), Torres Filho et al. (1987),
Fernandes et al. (1990;1993), Ali et al. (2004), Vilarinho et al. (2006), Lopes et
al.(2006), Andrade et al. (2006), Carvalho et al. (2006a;b;c), Singh (2006), Freire
Filho et al. (1996a;b;2002;2003;2005), Akande (2007), Aremu et al. (2007), Padi
(2007) Oliveira (2008), Rodrigues et al. (2009) e Rocha et al. (2007; 2009a;b;c;d),
constituindo um estudo indispensável para melhor subsidiar a recomendação de
cultivares nessa cultura.

4.3.3 Produtividade e comparação de médias
Nas comparações entre as médias, observa-se que o teste de Scott-Knott
(P<0,05) detectou diferenças significativas entre os genótipos, em todos os
ambientes (Tabela 4.5).
Avaliando-se todos os ambientes, as produtividades variaram de 498,45
kg.ha-1 na linhagem MNC05-820B-173-2-2, em Teresina 1, no ano de 2007, a
1.975,00 kg.ha-1 na linhagem UCR-2-1 em Itabaiana, no ano de 2008.
Considerando-se as médias dos ambientes, as produtividades variaram de 1.178,96
kg.ha-1 em Teresina 2, no ano de 2007, a 1.308,12 kg.ha-1 em Itabaiana, no ano de
2008.
No ano de 2007, as cultivares Poços de Caldas-MG e Califórnia Blackeye-5
apresentaram as maiores produtividades, nos ambientes de Teresina 1 e Teresina 2,
respectivamente. Em 2008, os melhores desempenhos médios foram das linhagens
MNC04-783B-7-3

e

UCR-A-31,

nos

ambientes

Teresina

e

Itabaiana,

respectivamente.
Destaca-se que, em todos os ambientes avaliados, o desempenho médio
(1.263,62 kg.ha-1) dos genótipos ficou abaixo da produtividade média, sob o cultivo
irrigado, de cultivares de feijão-caupi lançadas no período de 1991 a 2009 para
região Nordeste, a qual foi de 1.506,30 kg.ha-1 (FREIRE FILHO et al., 2012).
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Tabela 4.5 – Médias da produtividade de grãos (kg.ha-1) de vinte genótipos de feijãocaupi do tipo fradinho, avaliados em quatro ambientes, em cultivo
irrigado.
Genótipos

UCR-2-1
TVu-1489
UCR-A-31
Califórnia Blackeye-5
Poços de Caldas-MG
Califórnia Blackeye-3
MNC04-783B-7-3
IT82D-60
Vaina Blanca
Califórnia Blackeye-27
MNC04-789B-119
MNC04-785B-77
MNC05-820B-240
MNC04-789B-2-1
MNC05-832B-230-2-3
MNC05-820B-173-2-1
MNC05-820B-173-2-2
MNC05-832B-230-2-1
MNC04-786B-87-2
MNC04-789B-2-3

Média Geral (kg.ha-1)

Produtividade de grãos (kg.ha-1) 1
2007
2008
Teresina 1 Teresina 2
Teresina
Itabaiana
1.768,15a
1.247,48b
1.528,88a 1.975,00a
1.548,60a
1.278,53b
1.348,04a 1.927,50a
1.286,03a
1.200,65b
1.462,56a 1.990,00a
1.691,03a
1.500,41a
1.141,56b 1.587,50b
1.771,08a
1.156,73b
1.191,00b 1.725,00b
1.482,83a
1.172,78b
1.433,63a 1.737,50b
1.469,83a
1.286,47b
1.581,06a
1.437,50c
1.306,70a
1.409,15a
1.230,50b 1.787,50b
1.420,83a
1.152,95b
1.174,38b 1.805,00b
1.028,38b
1.256,95b
1.523,81a 1.712,50b
1.484,48a
1.433,95a
1.218,50b
1.207,28c
812,03b
1.136,58b
1.476,52a 1.907,50a
1.433,45a
956,00c
1.329,94a
622,50d
1.135,73b
1.138,93b
1.186,50b
698,75d
1.286,48a
1.099,14b
1.216,50b
501,50d
1.193,28a
993,53c
1.364,44a
500,00d
498,45b
1.186,45b
1.017,81b
1.242,50c
1.114,10b
1.198,70b
886,44b
557,50d
1.069,48b
765,48c
1.192,50b
685,00d
815,68b
1.008,50c
1.227,00b
555,00d
1.178,96
1.286,57
1.308,12
1.280,83

Média
Geral
(kg.ha-1)
1.629,87
1.525,66
1.484,81
1.480,12
1.460,95
1.456,68
1.443,71
1.433,46
1.388,29
1.380,41
1.336,05
1.333,15
1.085,47
1.039,97
1.025,90
1.012,81
986,30
939,18
928,11
901,54
1.263,62

1

Médias seguidas pelas mesmas letras, na mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade.

4.3.4 Análises de adaptabilidade e estabilidade
Diante da detecção de efeito significativo para a interação G x A, foram
realizadas análises de adaptabilidade e estabilidade, a fim de conhecer o
comportamento dos genótipos no decorrer dos quatro ambientes avaliados em
cultivo irrigado.

a) Método Tradicional (Yates e Cochran, 1938)
O resultado da análise de variância para estabilidade fenotípica pelo método
Tradicional mostrou que, apenas para a linhagem MNC04-783B-7-3, o quadrado
médio de ambientes dentro de genótipo não diferiu de zero, os demais genótipos
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apresentaram diferenças significativas pelo teste “F” (P<0,01), indicando que essa
linhagem pode ser classificada como estável (Tabela 4.6). No entanto, a
classificação desse genótipo quanto à média de produtividade nos quatro ambientes
não foi satisfatória, ficando em 7º lugar. Este resultado confirma a suposição feita
por Cruz et al. (2004) de que os genótipos de menor quadrado médio de ambientes
dentro de genótipo, não estão entre os mais produtivos, sendo, portanto, um dos
fatores limitantes à utilização desta metodologia.

Tabela 4.6 – Parâmetros de estabilidade fenotípica, para a produtividade de grãos
(kg.ha-1), de vinte genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho, avaliados
nos quatro ambientes, em cultivo irrigado, segundo o método
Tradicional.
Fonte de Variação

GL

Ambientes
Genótipos
Interação G X A
Ambientes/Genótipo
A/MNC04-783B-7-3
A/MNC04-789B-119
A/MNC04-789B-2-3
A/Califórnia Blackeye-3
A/Califórnia Blackeye-5
A/MNC04-786B-87-2
A/IT82D-60
A/MNC04-789B-2-3
A/MNC05-832B-230-2-1
A/TVu-1489
A/Califórnia Blackeye-27
A/Vaina Blanca
A/UCR-2-1
A/Poços de Caldas-MG
A/MNC05-820B-173-2-2
A/UCR-A-31
A/MNC05-832B-230-2-3
A/MNC05-820B-240
A/MNC05-820B-173-2-1
A/MNC04-785B-77
Resíduo
-1
Média Geral (kg.ha )

3
19
57
60
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
228

QM
265.869,35**
928.305,27**
369.772,58**
364.577,42**
59.080,34ns
82.687,45**
209.153,58**
214.232,27**
228.064,06**
233.918,05**
244.261,54**
326.435,41**
328.545,02**
339.498,30**
360.019,76**
367.797,97**
392.876,22**
441.767,77**
459.585,28**
501.296,52**
512.786,33**
549.279,15**
559.411,85**
880.851,59**
71.133,20
1.263,26

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F;
1

Produtividade

ns

1.443,71
1.336,05
1.039,97
1.456,68
1.480,12
928,11
1.433,46
901,54
939,18
1.525,66
1.380,41
1.380,41
1.629,27
1.460,95
986,30
1.484,81
1.025,90
1.085,47
1.012,81
1.333,15

Não significativo.
-1

Classificação com base na média da produtividade de grãos (kg.ha ).

Classificação
dos genótipos1

7
11
14
6
4
19
8
20
18
2
10
9
1
5
17
3
15
13
16
12

96

b) Método de Eberhart e Russell (1966)
Na análise de variância com o desdobramento da soma de quadrados de
ambientes dentro de genótipo, constatou-se que ambiente linear explicou 54,50% da
variação, a interação genótipo por ambiente linear 18,08% e o desvio combinado
27,42% (Tabela 4.7).
Tabela 4.7 – Análise de variância conjunta, da produtividade de grãos (kg.ha-1), de
vinte genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho, avaliados nos quatro
ambientes, em cultivo irrigado, segundo metodologia de Eberhart e
Russell (1966).
Fontes de Variação
Ambientes (A)
Genótipos (G)
Interação G x A
Amb/Gen. (A/G)
Amb. Linear (AL)
Interação G x AL
Desv. Comb. (A/G)
Resíduo

GL
3
19
57
60
1
19
40
228

QM

% da variação
**

265.869,35
928.305,27**
369.772,58**
364.577,42**
797.608,05**
264.409,79**
401.331,28**
66.557,48

54,50
18,08
27,42

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F.
ns

Não significativo.

A significância do efeito de ambiente linear mostra a existência de variações
significativas do ambiente suficientes para interferir na produtividade dos genótipos.
Por outro lado, o efeito significativo para a interação G x A linear mostra que existem
diferenças entre os coeficientes de regressão dos genótipos e que uma grande parte
da interação G x A pode ser explicada pela relação linear entre os genótipos e os
ambientes. Os desvios da regressão, que permitem o estabelecimento de
inferências sobre a estabilidade fenotípica, foram também significativos. Assim, os
componentes lineares e não-lineares da estabilidade encontram-se envolvidos no
desempenho dos genótipos nos ambientes considerados. A significância deste
parâmetro traduz que os genótipos estudados, no entanto, têm comportamento
instável e imprevisível.
Na Tabela 4.8 encontram-se as médias de produtividade ( ̂ ), os coeficientes
de regressão ( ̂ ), os desvios da regressão (

) e o parâmetro R2 relativo aos

quatro ambientes avaliados.
É importante ressaltar que todos os genótipos estrangeiros apresentaram
produtividades superiores à média geral dos ensaios e à quase totalidade das
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linhagens brasileiras. O resultado para o fato apresentado, possivelmente seria em
decorrência de que, tanto o processo de seleção desses genótipos quanto o próprio
cultivo, são feitos sob irrigação.
Com relação ao parâmetro ̂ , que mede a adaptabilidade dos genótipos,
constata-se que dez genótipos apresentaram adaptabilidade ampla, sendo que seis
deles apresentaram média de produtividade acima da média geral (1.263,63 kg.ha-1).
Os outros dez genótipos foram enquadrados como de adaptação específica a
ambientes favoráveis ( ̂ >1) e desfavoráveis ( ̂ <1). Merecem destaque especial os
genótipos introduzidos de outros países que apresentaram médias altas e adaptação
a ambientes favoráveis.
Tabela 4.8 – Médias de produtividade de grãos (kg.ha-1) e parâmetros de
adaptabilidade e estabilidade, de vinte genótipos de feijão-caupi do
tipo fradinho, avaliados em quatro ambientes, em cultivo irrigado,
segundo a metodologia de Eberhart e Russell (1966).
Genótipos
UCR-2-1
TVu-1489
UCR-A-31
Califórnia Blackeye-5
Poços de Caldas-MG
Califórnia Blackeye-3
MNC04-783B-7-3
IT82D-60
Vaina Blanca
Califórnia Blackeye-27
MNC04-789B-119
MNC04-785B-77
MNC05-820B-240
MNC04-789B-2-1
MNC05-832B-230-2-3
MNC05-820B-173-2-1
MNC05-820B-173-2-2
MNC05-832B-230-2-1
MNC04-786B-87-2
MNC04-789B-2-3

Média ( ̂ )
1.629,87
1.525,66
1.484,81
1.480,12
1.460,95
1.456,68
1.443,71
1.433,46
1.388,29
1.380,41
1.336,05
1.333,15

̂

R2 (%)

4,79
*
3,52
*
4,27
ns
-0,10
*
3,67
*
3,65
ns
1,66
ns
1,10
ns
3,42
ns
2,25
ns
-1,42
*
3,66

**

16.143,13
*
48.811,64
**
80.307,13
**
68.826,01
**
81.680,22
ns
-2.938,52
ns
-8.365,55
**
68.919,60
**
62.910,83
**
93.059,09
ns
4.309,27
**
246.776,46

ns

ns

**

77,74
48,59
48,42
0,06
40,65
82,94
62,65
6,59
42,32
18,74
32,44
20,25

1.085,47
0,19
189.148,34
0,09
*
*
1.039,97
-1,86
44.533,83
22,04
*
**
1.025,90
-2,07
154.211,60
11,15
ns
**
1.012,81
-1,00
188.112,71
2,39
ns
**
986,30
-1,32
146.949,10
5,08
**
*
939,18
-3,72
37.328,05
56,19
ns
**
928,11
1,14
64.505,00
7,49
*
**
901,54
-1,85
88.641,02
13,99
1.263,62
29,99
Média geral (kg.ha-1)
**, * Significativamente diferente de um, pelo teste t, a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente.
ns

Não significativo a 5% de probabilidade pelo teste t.
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No que se refere aos desvios da regressão (
a

estabilidade

dos

genótipos,

percebe-se

apresentaram o desvio igual a zero (

), que permite inferências sobre
que

apenas

quatro

genótipos

= 0). Com relação ao coeficiente de

determinação (R2), que mostra o ajustamento dos dados à reta de regressão e que
também mede a estabilidade, constata-se que existe uma enorme amplitude de
variação que vai de 0,06% a 82,94%, e que, somente um genótipo apresentou R2 >
80%. Estes resultados assemelham-se aos de Freire Filho et al. (2001), Abreu et al.
(2006), Santos et al. (2008b) e Mano (2009), nos quais a regressão não explicou
satisfatoriamente a variação exibida pelos genótipos nos ambientes avaliados.
Por esse método, os melhores genótipos foram as linhagens MNC04-783B-7-3
e MNC04-789B-119. Contudo, ambos apresentaram produtividade intermediária,
respectivamente de 1.443,71 kg.ha-1 e 1.336,05 kg.ha-1 e valores de R2
relativamente baixos, respectivamente de 62,65 e 32,44. Os genótipos UCR-2-1 e
Califórnia Blackeye-3 destacam-se como responsivos a ambientes favoráveis, com
comportamento em bom nível de previsibilidade e com produtividades de 1.629,87
kg.ha-1 e 1.456,68 kg.ha-1, respectivamente, tendo ambos ̂

> 1,

não diferente

Os genótipos adaptados a ambientes desfavoráveis ( ̂

<1) estiveram

de zero e R2 de 77,74% e 82,94%, nesta ordem.

associados com baixas produtividades e baixa previsibilidade (

≠0 e R2 < 80%).

As linhagens MNC04-783B-7-3 e MNC04-789B-119 destacaram-se entre as
avaliadas neste estudo, uma vez que apresentaram produtividade média de grãos
intermediária, comportamento altamente previsível e ampla adaptabilidade. O
desempenho destas linhagens melhora em resposta a condições ambientais
favoráveis, sendo capazes de manter os seus rendimentos em condições ambientais
adversas.
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4.4 Conclusões

A magnitude de variação foi maior para o efeito de genótipos, seguidos pelo
efeito da interação genótipo x ambiente e de ambientes;
Os métodos Tradicional (Yates e Cochran, 1938) e de Eberhart e Russell
(1966) classificaram as linhagens MNC04-783B-7-3 e MNC04-789B-119 como as
mais estáveis, no entanto, apresentaram produtividades intermediárias;
Em geral, as linhagens UCR-2-1, TVu-1489 e UCR-A-31 apresentaram as
maiores produtividade de grãos e adaptação a ambientes favoráveis.
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