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SOUSA, M. B. Avaliação de linhagens elite de feijão-caupi em regiões do 
cerrado brasileiro. 2013. 82 f. Dissertação (Mestre em Genética e Melhoramento) - 
Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2013. 
 

A produtividade do feijão-caupi varia muito, em virtude, principalmente, das 

variações climáticas e da utilização de materiais genéticos pouco produtivos ou com 

características indesejáveis. Este trabalho teve como objetivos estudar a interação 

genótipos por ambientes e a adaptabilidade e estabilidade das linhagens elite de 

feijão-caupi de porte semiprostrado e ereto visando identificar linhagem para o 

registro e o lançamento como cultivares. Foram avaliados dois Ensaios Preliminares, 

nove ensaios VCU de porte semiprostrado (VCU-PP) e nove ensaios VCU de porte 

ereto (VCU-PE) em regiões do cerrado no período de 2009 a 2012. Avaliaram-se os 

seguintes caracteres: peso de vagem (PV), número de grãos por vagem (NGV), 

peso de grãos por vagem (PGV); peso de 100 grãos (P100G); índice de grãos (IG) e 

produtividade de grãos (PG). Para as análises de adaptabilidade e estabilidade 

utilizaram-se as metodologias de Eberhart e Russell (1966), Cruz, Torres e 

Vencovsky (1989), Lin e Binns modificado por Carneiro (1998), Wricke (1965) e 

Annicchiarico (1992).Nos ensaios de VCU-PP e VCU-PE houveram diferenças 

significativas entre os genótipos em relação aos caracteres avaliados, indicando a 

presença de variabilidade genética. Houve diferenças significativas para interação 

anos x locais e paragenótipos x anos x locais para a maioria dos caracteres 

agronômicos. O resultado dessa interação evidencia a necessidade de realização de 

análises de adaptabilidade e estabilidade. O resultado indica a ocorrência de 

resposta diferencial dos genótipos em relação aos diferentes ambientes de cerrado e 

o desempenho superior das linhagens em relação as cultivares. As linhagens de 

porte semiprostradoMNC02-701F-2, MNC02-676F-1, MNC01-649F-2-1, MNC02-

677F-2 e Pingo de ouro-1-2e as linhagens de porte ereto MNC02-675F-4-9, MNC02-

676F-3, MNC02-675F-9-2 e MNC02-684F-5-6 e a cultivar BRS Guariba foram 

consideradas as mais promissoras, apresentando adaptabilidade e estabilidade nos 

diversos ambientes de regiões de cerrado. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata (L.) Walp, interação genótipos x ambientes, 

estabilidade. 



 
 

SOUSA, M. B. Evaluation of elite lines of cowpeain regions of the Brazilian 
cerrado. 2013. 82 p. Dissertation (Master in Genetics and Breeding) - Universidade 
Federal do Piauí, Teresina, 2013. 

 

The productivity of cowpea varies greatly, due mainly climatic variations and 

use of genetic materials not very productive or undesirable characteristics. This study 

aimed to the interaction genotype by environment and adaptability and stability of 

elite lines of cowpea sized erect and semi-prostrate aiming registration release as 

cultivars. We evaluated two Preliminary tests, nine tests sized semiprostrado VCU 

and nine tests sized erects VCU in cerrado areas in the period2009-2012. We 

evaluated the following characters: pod weight (PV), number of seeds per pod 

(NGV), grain weights per pod (PGV), weight of 100 grains (P100G), grain index (IG) 

and grain yield (PG). For the analysis of adaptability and stability we used the 

Eberhart and Russell (1966), Cruz, Torres and Vencovsky (1989), Lin e Binns 

modified by Carneiro (1998), Wricke (1965) and Annicchiarico (1992).During the test 

VCU-PP and VCU-PE was no significant difference between genotypes for the 

characters, indicating the presence of genetic variability. There were significant 

differences among genotypes, interaction year x location and among genotype x year 

x location for most agronomic traits. The result of this interaction highlights the need 

to conduct stability analyzes. In tests of the VCU-PP strains were superior to the 

cultivars for all characters except for NGV and VCU trials-PE strains were superior 

cultivars for the NGV. The result indicates the occurrence of differential response of 

genotypes in relation to different environments cerrado and superior performance of 

lines in relation cultivars. The lines sized semi-prostrateMNC02-701F-2, MNC02-

676F-1, MNC01-649F-2-1, MNC02-677F-2 and Pingo de ouro-1-2 and lines erect 

MNC02-675F-4-9, MNC02-676F-3, MNC02-675F-9-2, MNC02-684F-5-6 and BRS 

Guaribawere considered the most promising, showing adaptability and stability in 

different environments cerrado regions. 

 

Keywords: Vigna unguiculata (L.) Walp, genotype x environment interaction, stability
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1 INTRODUÇÃO 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata(L.) Walp], também conhecido como feijão-

de-corda, feijão-macaça ou feijão-maçácar, é uma cultura de grande importância 

socioeconômica e uma das principais fontes de alimento para as populações rural e 

urbana nas regiões tropicais e subtropicais do mundo (FREIRE FILHO et al., 2011). 

No Brasil, a produtividade média dessa cultura é considerada baixa (369 

kg.ha-1) e varia muito entre as diferentes regiões do país, em virtude, principalmente 

das variações climáticas e da utilização de materiais genéticos pouco produtivos ou 

com características indesejáveis (FREIRE FILHO et al., 2011). 

O programa de melhoramento genético do feijão-caupi da Embrapa Meio-

Norte tem oferecido ao mercado brasileiro novas cultivares que apresentam 

adaptabilidade e estabilidade a uma gama de ambientes. Para possibilitar o registro 

e lançamento de novas cultivares faz-se necessário a manutenção de uma rede de 

ensaios em diversos ambientes e anos distintos. Essa fase é denominada de 

ensaios de valor de cultivo e uso (VCU). O ensaio de VCU é uma exigência do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e representa a fase de avaliação 

final das linhagens em ambientes variados e representativos da cultura. 

Em um determinado ambiente, a manifestação fenotípica é o resultado da 

ação do genótipo sob influência do meio ambiente. Entretanto, quando se considera 

uma série de ambientes, detecta-se, além dos efeitos genéticos e ambientais, um 

efeito adicional, proporcionado pela interação destes (CRUZ; REGAZZI, 2004). A 

produtividade de grãos, por exemplo, é influenciada por efeitos genotípicos, efeitos 

ambientais e das interações genótipos x ambientes, que ocasionam o 

comportamento diferencial dos genótipos nos diversos ambientes. A avaliação da 

interação genótipos x ambientes torna-se de grande importância, pois, no caso de 

sua existência, há possibilidades de o melhor genótipo em um dado ambiente não o 

ser em outro. Este fato influencia o ganho com a seleção e dificulta a recomendação 

de cultivares com ampla adaptabilidade. Devido a isso, é necessário o 

desenvolvimento de cultivares de comportamento previsível e responsivas à 

melhoria do ambiente, por meio de estudos de adaptabilidade e estabilidade da 

produção.  

Esses estudos possibilitam aos melhoristas, a identificação de genótipos que 

mantêm o nível de produtividade, independentemente das variações do ambiente, 



10 
 

assim como, a identificação daqueles que respondem bem a melhoria do ambiente 

(FREIRE FILHO et al., 2005b).  

A adaptabilidade e a estabilidade de genótipos de feijão-caupi têm sido o 

objetivo de vários estudos com o feijão-caupi (FREIRE FILHO et al., 2005b; ROCHA 

et al., 2007; VALADARES et al., 2010; NUNES, 2012; BARROS et al., 2013). Esses 

estudos têm subsidiado o melhoramento e o lançamento de cultivares em vários 

estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.  

Existem vários métodos para avaliar a adaptabilidade e estabilidade de 

genótipos. Como exemplo, tem-se as metodologias baseadas em regressão linear 

simples (EBERHART; RUSSELL, 1966), em regressão linear bissegmentada 

(CRUZ; TORRES; VENCOVSKY, 1989), métodos não-paramétricos (LIN; BINNS, 

1988; ANNICCHIARICO, 1992) e baseado na variância da interação genótipos x 

ambientes (WRICKE, 1965). 

O método proposto por Eberhart e Russell, (1966) considera como genótipo 

ideal aquele que apresenta alta produção média, coeficiente de regressão igual a 1,0 

e desvios de regressão os menores possíveis. O método de Lin e Binns (1988), 

modificado por Carneiro (1998), identifica os genótipos mais estáveis, por meio de 

um único parâmetro de estabilidade e adaptabilidade, e contempla os desvios em 

relação à produtividade máxima obtida em cada ambiente, possibilitando assim o 

detalhamento dessa informação para ambientes favoráveis e desfavoráveis. O 

método de Annicchiarico (1992) avalia a estabilidade por meio do risco associado 

em relação à adoção das cultivares. Por fim, o método de Wricke (1965), também 

denominado “ecovalência” é estimado decompondo a soma de quadrados da 

interação genótipos x ambientes nas partes devidas a genótipos isolados 

Desse modo, o objetivo do presente estudo foi estudar a interação genótipos 

por ambientes e a adaptabilidade e estabilidade das linhagens elite de feijão-caupi 

de porte semiprostrado e ereto visando identificar linhagem para o registro e o 

lançamento como cultivares. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Feijão-caupi 

2.1.1 Classificação botânica e origem 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma espécie autógama, 

herbácea e anual considerada rústica, possuidora de ampla capacidade de 

adaptação e de alto potencial produtivo. É conhecido popularmente como feijão-de-

corda, feijão macassa, feijão macassar, feijão-de-moita ou feijão trepador (FREIRE 

FILHO et al., 2005a).  

É uma leguminosa classificada como planta Dicotiledônea pertencente à 

ordem Fabales, família Fabacea, subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo 

Phaseolineae, gênero Vigna, secção Catiange espécie Vígna unguiculata (L.) Walp. 

(PADULOSI; NG, 1997).  

O gênero Vigna possui mais de 80 espécies encontradas principalmente na 

África e Ásia (MARECHAL; MASCHERPA; STAINIER, 1978), sendo agrupadas em 

seis subgêneros: Vigna, Ceratotropis, Plectotropis, Sigmoidotropis, Lasiosporon, e 

Haydonia. O subgênero Vigna inclui duas espécies com importância para a 

agricultura: Vigna unguiculata (feijão-caupi) e Vigna subterranea (VIJAYKUMAR; 

SAINI; JAWALI, 2010). Composto por 39 espécies de origem africana, o subgênero 

Vigna é dividido em seis seções: Vigna, Comosae, Macrodontae, Reticulatae, 

Liebrechtsia e Catiang (VIJAYKUMAR; SAINI; JAWALI, 2012). 

A secção Catiang tem duas espécies, Vigna unguiculata (L.) Walp. e Vigna 

nervosa Markötter. Todo o feijão-caupi cultivado pertence à subespécie unguiculata, 

a qual é dividida em quatro cultigrupos: unguiculata, sesquipedalis, biflora e textilis 

(MARECHAL; MASCHERPA; STAINIER, 1978; NG; MARECHAL, 1985).No Brasil, 

são cultivados somente os cultigrupos unguiculata e o sesquipedalis, sendo este 

último comumente conhecido como “feijão-de-metro” (FREIRE FILHO et al., 2005a). 

Existem desacordos sobre o centro primário de domesticação de Vigna 

unguiculata, e com base em vários estudos, diferentes centros têm sido propostos. 

Ng e Marechal (1985) citam o oeste da África, mais precisamente a Nigéria como o 

centro primário de origem e diversidade da espécie. Segundo Padulosi e Ng (1997) 

a região de Transvaal, na República da África do Sul, tenha sido a provável região 

de especiação. A ocorrência de formas silvestres somente no sudoeste da África 

indica que essa região seja mesmo o provável centro de origem, tendo as formas 
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primitivas sido levadas para outras regiões da África, Índia e Ásia (TIMKO; SINGH, 

2008).  

Provavelmente o feijão-caupi foi introduzido no Brasil na segunda metade do 

século XVI pelos colonizadores portugueses, no Estado da Bahia. Em seguida foi 

levado pelos colonizadores para outras áreas do Nordeste e outras regiões do País 

(FREIRE FILHO, 1988). 

 

2.1.2 Importância Socioeconômica 

O feijão-caupi é um alimento de grande importância nos trópicos semiárido, 

que inclui parte da Ásia, África do Sul, Europa, Sul dos Estados Unidos, América 

Central e do Sul (TIMKO; EHLERS; ROBERTS, 2007). É uma leguminosa que 

constitui uma das principais alternativas socioeconômicas de suprimento alimentar e 

geração de emprego, especialmente para populações rurais do nordeste brasileiro 

(FREIRE FILHO et al., 2011). 

A espécie desempenha um papel crítico na vida de milhões de pessoas nos 

países em desenvolvimento, proporcionando-lhes uma importante fonte de proteína 

na dieta alimentar (TIMKO; SINGH, 2008). O perfil nutricional do grão de cultivares 

brasileiras de feijão-caupi apresenta um baixo teor relativo de gordura e um 

conteúdo protéico que varia entre 20 a 30% do peso da semente, além de ser uma 

rica fonte de minerais e vitaminas (VACONCELOS et al., 2010; CARVALHO et al., 

2012). 

O feijão-caupi é uma leguminosa com importância global. A Food and 

Agricultural Organization (FAO) apresenta estimativas da produção de feijão-caupi 

somente para 35 países, excluindo o Brasil. Segundo estimativas da FAO 

(FAOSTAT, 2011) no ano de 2011, a área cultivada foi de 10,42 milhões de 

hectares, a produção em torno de 4,9 milhões de toneladas e produtividade média 

de 1380 kg.ha-1. Destaca-se a Palestina, República da Macedônia, Croácia, Servia, 

Egito, Trinidad e Tobago e Filipinas com produtividades acima de 2500 kg.ha-1 

(FAOSTAT, 2011). 

O Níger, a Nigéria e o Brasil são os países que possuem a maior área 

cultivada e maior produção (FREIRE FILHO et al., 2011). Entre os países listados 

pela FAO a região da África subsaariana representava cerca de 70 % do total da 

produção mundial (IITA, 2009). 
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Outros países da África como o Senegal, Gana, Mali, Burkina Faso, 

Camarões são produtores importantes da cultura. Em outras partes do mundo as 

principais áreas de produção estão na Ásia (Índia, Myanmar) e nas Américas (EUA). 

Dos países desenvolvidos, apenas os Estados Unidos é um país produtor e 

exportador de feijão-caupi (REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, 2011). 

Na África a produção de feijão-caupi é muito importante por ser uma cultura 

que se adapta bem a regiões semiáridas, tolerante a seca e bastante nutritiva, 

problemas esses que permeiam na maior parte do continente africano. O feijão-

caupi é consumido na forma de vagens jovens e sementes frescas ou secas pela 

população. É uma fonte de fibra e forragem na região semiárida do Sahel na África e 

nas áreas secas da Ásia (BA; PASQUET; GEPTS, 2004). 

Pelo número de países que consomem o feijão-caupi e pelas suas 

características de produção, evidencia-se que o feijão-caupi possui uma excelente 

perspectiva de mercado internacional. Entretanto o mercado da cultura ainda é 

praticamente restrito ao país produtor (FREIRE FILHO et al., 2011). 

A cultura do feijão-caupi até pouco tempo era explorada em padrões 

tradicionais e com mercado restrito. No Brasil, o feijão-caupi apresenta um aumento 

progressivo em sua produção desde a década de 60 e na última década vem 

apresentando um crescimento elevado em comparação a outras leguminosas 

(SINGH, 2011).  

A produção no Brasil, segundo estimativas para o período de 2005 a 2009, 

anualmente atingiu um valor médio de 513 mil toneladas de grãos. A área produtora 

no país concentra-se nas regiões Nordeste com 1,2 milhão de hectares, seguido da 

região Norte com 54,5 mil hectares e região Centro-Oeste com 47,1 mil hectares 

(FREIRE FILHO et al., 2011).  

Embora nos últimos anos, a cultura venha adquirindo maior expressão 

econômica, a produtividade média do feijão-caupi, no Brasil, é considerada baixa 

(369 kg.ha-1), no entanto, estados como Tocantins, Amazonas, Goiás, Mato Grosso 

do Sul e Mato Grosso apresentam produtividades superiores a 1.000 kg.ha-1 

(DAMASCENO-SILVA, 2009; FREIRE FILHO et al., 2011). 

A baixa produtividade da cultura está relacionada a fatores edafoclimáticos e 

tecnológicos. O cultivo é realizado, geralmente, em ambientes desfavoráveis, com 

baixa utilização de tecnologias, já que, aproximadamente 80% do feijão-caupi vem 

da produção do pequeno agricultor. As cultivares tradicionais, nas regiões Norte e 
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Nordeste, que apesar de representarem boas fontes de genes para adaptação e 

culinária, são materiais suscetíveis às pragas e doenças que ocorrem nessas 

regiões, o que geralmente impede que elas expressem seus reais potenciais 

produtivos, influenciando negativamente na quantidade e qualidade do feijão-caupi 

produzido (FREIRE FILHO et al., 2005a). 

O avanço da cultura na região central do Brasil propiciará um incremento na 

produtividade média brasileira, em função, principalmente, do uso de tecnologias 

que propiciam à cultura a expressão do seu potencial produtivo. Esse avanço na 

região Centro-Oeste seria de grande importância já que estimativas revelam que a 

região apresenta um superávit de 38 mil toneladas, decorrente exclusivamente da 

produção do estado do Mato Grosso. Essa maior produção poderia suprir a 

demanda por grãos da região Nordeste, tendo em vista que na região ainda há um 

déficit permanente por grãos de feijão-caupi (FREIRE FILHO et al., 2011). Nas 

regiões Norte e Nordeste, em decorrência desse déficit, o feijão comum, geralmente 

obtido de outras regiões, vem ocupando cada vez mais espaço no mercado. 

Na região Nordeste, avaliações da produtividade de cultivares e linhagens de 

feijão-caupi mostram aumento significativo desse caráter ao longo dos anos. Barreto 

e Quinderé (1998), no estado do Ceará, usando materiais segregantes (F5) 

encontraram um valor médio de 365 kg.ha-1em cultivo de sequeiro. Alcântara et al. 

(2001), recomendaram a cultivar BRS Rouxinol, subclasse sempre-verde e porte 

semiereto, para o estado da Bahia, cuja produtividade média é de 892 kg.ha-1 e 1509 

kg.ha-1 para cultivo de sequeiro e irrigado, respectivamente.  

No estado da Paraiba, Santos et al. (2009), avaliaram quatro cultivares de 

feijão-caupi nas condições edafoclimáticas da região, em cultivo de sequeiro e 

obtiveram média de produtividade de 617 kg.ha-1, com destaque para a cultivar 

Epace-10 que atingiu o valor de 1230 kg.ha-1 apresentando melhor produtividade em 

relação aos materiais tradicionalmente cultivados pelos agricultores da região. 

A incorporação de novas cultivares no sistema de produção agrícola familiar é 

de grande importância para a economia do produtor rural em função das 

produtividades obtidas e da capacidade de adaptação às baixas precipitações. 

Silva e Neves (2011b) ao avaliarem linhagens e cultivares de feijão-caupi de 

porte semiprostrado, subclasse mulato, sempre-verde e branco, no estado do Piauí, 

obtiveram produtividades em cultivo de sequeiro de 851 kg.ha-1 e em cultivo irrigado 

de 1.436 kg.ha-1. Valores superiores foram encontrados em avaliação de genótipos 
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de feijão-caupi no estado de Pernambuco. Nesta avaliação a média geral da 

produtividade foi de 2.460 kg.ha-1, com destaque para a linhagem L. 281.005 com 

média de 3.360 kg.ha-1, além das linhagens Pingo de Ouro 1-2, MNC01-631F-20-5, 

Pingo de Ouro-2 e BR 17 Gurguéia, todas com produtividade superior a 2.950 kg.ha-

1 (COSTA et al., 2010). 

Teixeira et al. (2010), avaliaram cultivares de feijão-caupi, adaptadas as 

Regiões Norte e Nordeste, nas condições edafoclimáticas do cerrado goiano e 

encontraram valores de produtividade acima de 2100 kg.ha-1 para as cultivares BRS 

Guariba e BR17 Gurguéia. 

O aumento da produtividade de grãos de feijão-caupi, ao longo dos últimos 

anos, pode ser explicado pela melhoria do manejo da cultura, uso de tecnologia e 

principalmente, pelo melhoramento genético, que tem resultado no desenvolvimento 

de cultivares cada vez mais produtivas. 

 

2.2 Melhoramento genético do feijão-caupi 

O Programa de Melhoramento do Feijão-caupi da Embrapa Meio-Norte tem 

como objetivos atender aos interesses dos componentes da cadeia produtivo-

comercial, com especial atenção as preferências do consumidor e às tendências de 

mercado (FREIRE FILHO et al., 2011). 

No Brasil, os principais fatores limitantes para a produção do feijão-caupi são 

as adversidades climáticas como a seca, seguido pelas doenças e pragas que se 

manifestam na cultura (ARAÚJO, 1988). Além desses fatores limitantes existe a 

preferência do agricultor a caracteres específicos relacionados à arquitetura da 

planta, precocidade e qualidade de grão. Esses caracteres merecem destaque pelos 

seguintes motivos; a) necessidade de plantas mais eretas que possibilitem a 

mecanização da colheita; b) aumento dos plantios em áreas irrigadas; c) exigência 

do mercado que prefere grãos com melhor aparência, com mais uniformidade de 

cor, tamanho e forma. Há preferência por grãos de cor marrom-claro, grãos do tipo 

sempre-verde e grãos de cocção rápida, caldo denso e com bom aspecto após o 

cozimento, além de agradável odor e sabor (FREIRE FILHO et al., 2005a). 

Cultivares de porte ereto e semiereto, adaptadas aos estados das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-oeste foram desenvolvidas no intuito de suprir a demanda 

dos agricultores que utilizam lavoura mecanizada. As cultivares de feijão-caupi 

desenvolvidas com as referidas características de interesse, lançadas no período de 
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1991 a 2009 foram: Amapá, BRS Mazagão, BRS Rouxinol, Poços de Caldas-MG, 

BRS Guariba, BRS Potiguá, BRS Novaera, BRS Cauamé, BRS Tumucumaque, BRS 

Itaim, BRS Carijó, BRS Xiquexique, BRS Tapaihum e BRS Potengi (FREIRE FILHO 

et al., 2011). Apesar dessas cultivares serem bastantes adaptadas aos ecossitemas 

de cultivo e produtivas, muitos aspectos ainda necessitam ser aprimorados, como à 

resistência múltipla a vírus, maior tolerância aos insetos-praga e teores nutricionais 

mais elevados. 

Assim, é necessário que sempre haja o desenvolvimento de novas cultivares 

com características mais atrativas para o produtor e consumidor, além de serem 

mais produtivas para assim ocorrer incrementos na produtividade nacional da 

cultura. 

A ampliação do comércio e a conquista de novos mercados é um desafio para 

a cultura e o melhoramento genético pode ajudar a alcançar tal objetivo. Neste 

sentido, o desenvolvimento de cultivares para consumo na forma de farinha, 

hortaliça (vagens e grãos verdes para consumo in natura ou congelado) e enlatado 

(pré-cozido), representam alternativas viáveis que podem contribuir para ampliação 

do comércio e consumo (FREIRE FILHO, et al., 2011). 

O Programa de Melhoramento Genético do Feijão-caupi, consta basicamente 

das seguintes etapas: a) Seleção de genitores; b) Formação da população base; c) 

Avanço de geração, com seleção simultânea para resistência a doenças e pragas; d) 

Formação de linhagens; e) Teste de produtividade; e f) Liberação de novas 

cultivares (FREIRE FILHO et al., 2005a). 

 

2.2.1 Seleção de genitores 

Uma fase de grande importância em programas de melhoramento é a escolha 

de genitores para serem intercruzados para formar a população-base (BORÉM; 

MIRANDA, 2009). Populações formadas a partir de cruzamentos de genitores a 

priori, geneticamente divergentes, possibilitam a obtenção de populações 

segregantes com ampla viabilidade genética, o que aumenta a probabilidade de 

recuperação de linhagens superiores para as características de interesse (CRUZ; 

REGAZZI, 1994). 

A escolha de genitores é facilitada quando o caráter a ser melhorado for de 

herança qualitativa, ou seja, controlado por poucos genes e pouco influenciado pelo 

ambiente. Quando o melhorista tem como objetivo a seleção para um caráter 
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quantitativo, a escolha dos genitores tem maior dificuldade. O caráter quantitativo é 

controlado por muitos genes e a influência ambiental é normalmente grande, como 

por exemplo, o caráter produtividade de grãos e a arquitetura de planta em feijoeiro. 

Nesse caso o que se deseja obter é uma população segregante que possua média 

alta associada a grande variabilidade (RAMALHO et al., 2012).  

Associado a experiência e a vivência do melhorista com a cultura, existe uma 

série de procedimentos que podem ser aplicados para auxiliá-lo na escolha acertada 

dos genitores e/ou populações com as quais irá trabalhar. As opções para a escolha 

de genitores de um caráter quantitativo são classificadas em duas categorias: 

métodos que utilizam informações dos genitores, como a média, o coeficiente de 

parentesco, a origem e análises multivariadas para estimar a divergência genética, 

além dos métodos que utilizam o comportamento das progênies (RAMALHO et al., 

2012). Entre os procedimentos de escolha dos genitores que envolvem o 

desempenho de progênies estão os cruzamentos dialélicos, o método de Jinck’s e 

Pooni (1976) e às estimativas de m + a e d. 

Dentre as metodologias que levam em consideração o comportamento das 

progênies, os cruzamentos dialélicos estão sendo utilizados por alguns autores na 

cultura do feijão-caupi (ROMANUS; HUSSEIN; MASHELA, 2008; PATEL et al., 

2009; CARVALHO, 2011). 

Os métodos de análise de dialelos foram propostos por Hayman (1954), que 

informa sobre o mecanismo básico de herança do caráter em estudo, os valores 

genéticos dos genitores utilizados e o limite de seleção; Gardner e Eberhart (1966), 

na qual são obtidas informações a respeito da heterose; e a proposta por Griffing 

(1956) que estima a capacidade geral e especifica de combinação dos genitores. A 

capacidade geral de combinação (CGC) proporciona informações sobre a 

concentração de genes predominantemente aditivos e a capacidade específica de 

combinação (CEC) reflete os efeitos gênicos não aditivos (CRUZ; REGAZZI; 

CARNEIRO, 2004).  

Através da avaliação, em feijoeiro, da capacidade geral de combinação dos 

genitores envolvidos nos cruzamentos e a capacidade específica de combinação 

dos híbridos, Baldissera et al. (2012), concluíram que o método é eficiente quanto a 

seleção de genitores promissores para os caracteres morfoagronômicos avaliados. 

Como pode ser constatada, a análise de cruzamentos dialélicos permite a 

detecção de genitores e cruzamentos superiores, auxilia o melhorista a eleger o 
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método de melhoramento mais eficiente além de possibilitar estimar diversos 

parâmetros genéticos (OLIVEIRA et al., 1987). Esse método traz como limitação 

avaliar um grande número de genitores, por exigir extensivo trabalho na realização 

das hibridações. Entretanto, uma opção que pode dar mais flexibilidade aos 

cruzamentos dialélicos, com relação ao número de genitores envolvidos, são os 

dialelos circulantes e parciais. Veiga, Ferreira e Ramalho (2000) avaliaram a 

eficiência de dialelos circulantes em relação aos completos nas estimativas de CGC 

e CEC e concluíram que os dialelos circulantes são tão eficientes quanto o completo 

e que quando há baixa herdabilidade, é vantajoso aumentar o número de 

cruzamentos de cada pai, embora com a metade do número de pais envolvidos já se 

consiga alta eficiência dos dialelos circulantes. 

O procedimento proposto por Jinck’s e Pooni (1976) estima a probabilidade 

de se obter linhagens que superem um determinado padrão, utilizando dados de 

média e variância, obtidos com base em dados de plantas da população. Na 

ausência de dominância, a média das linhagens na F∞ é igual à média dos genitores 

ou de qualquer geração F2 ou F3 e a variância genética aditiva dessa geração 

contém duas vezes a variância genética aditiva presente na F2 (RAMALHO et al., 

2012). Esta metodologia já foi utilizada para avaliar a eficiência na seleção de 

populações na cultura do trigo (PIMENTEL, 2010) e feijoeiro (ABREU; RAMALHO; 

SANTOS, 2002). 

Como alternativa para a escolha de populações segregantes, tem-se a 

estimativa m + a’ e d. Essa metodologia avalia o potencial da população em relação 

aos locos que estão fixados, ou seja, estão em homozigose. Assim, uma população 

com maior estimativas de m + a’ possui, em relação à outra, maior ocorrência de 

locos com alelos favoráveis em homozigose. Contudo, é necessário obter a 

estimativa de d, que avalia a contribuição dos locos em heterozigose, para se obter 

informação da variabilidade da população (RAMALHO et al., 2012). Abreu, Ramalho 

e Santos (2002) averiguaram a eficiência da metodologia de Jinck’s e Pooni (1976) e 

estimativas de m + a’ e dem feijoeiro e observaram que a de Jinck’s e Pooni (1976) 

foi mais eficiente na predição de populações segregantes. 

 

2.2.2 Métodos de condução de populações segregantes 

No melhoramento de plantas autógamas o mais comum é a exploração da 

variabilidade por meio de hibridização. Nesse caso, é importante a escolha do 
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método mais adequado de condução das populações segregantes até atingir o grau 

de homozigose desejado. Existem vários métodos descritos na literatura e os mais 

comumente utilizados são: o método genealógico, o método da população ou bulk e 

o SSD (Single Seed Descent). Além dos métodos mencionados, há outros que 

constituem modificações e ou combinações destes, que surgiram em virtude das 

desvantagens ou limitações apresentadas pelos métodos originais (RAMALHO et al., 

2012; BORÉM; MIRANDA, 2009). 

O método genealógico, também denominado pedigree, foi o mais popular 

para o desenvolvimento de linhagens de espécies autógamas até a década de 70 e 

então, a partir dessa década, vem sendo substituído por outros métodos (BORÉM; 

MIRANDA, 2009). No Brasil, esse método é empregado em programas de 

melhoramento de várias culturas como o café arábica, arroz e soja (BONOMO, 

2002; MORAIS et al., 2008; MARCHIORO et al., 2009). No período de 1973 a 1991 

esse método foi vastamente utilizado no melhoramento do feijão-caupi e 60% das 

cultivares lançadas nesse período foram conduzidas por esse método (FREIRE 

FILHO et al., 2011). 

O princípio do método genealógico é a seleção de plantas individuais na 

população segregante, bem como a avaliação de cada progênie separadamente. 

Neste método a seleção é iniciada a partir da geração F2, quando já existe 

variabilidade, continuando no decorrer das sucessivas gerações de endogamia 

(RAMALHO et al., 2012). Uma das principais características desse método é o 

registro da genealogia de cada linha, permitindo estabelecer a relação de 

parentesco entre as linhas selecionadas. 

Sabe-se que a variabilidade genética na população segregante é modificada 

ao longo das sucessivas gerações de autofecundação. Devido a isso é vantajoso à 

seleção dentro de fileiras apenas nas primeiras gerações de autofecundação, 

quando ainda há um razoável nível de variabilidade genética. Com o avanço das 

gerações, a variância genética aditiva é praticamente exaurida dentro das linhas e a 

seleção de progênies entre as linhas torna-se mais eficiente (BORÉM; MIRANDA, 

2009). 

 O método bulk ou populacional é conhecido por ser simples e prático. Esse 

método permite o avanço de várias populações ao mesmo tempo, com pouca mão 

de obra e sem necessidade de grandes áreas experimentais. A condução da 

população se inicia a partir da geração F2 em que as plantas são colhidas em 
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conjunto e então é tomada uma amostra de sementes para obter a população F3. O 

processo se repete por algumas gerações até que o bulk seja aberto, ou seja, são 

extraídas plantas individuais dentro da população para dar origem a linhagens a 

serem avaliadas em experimentos com repetição (RAMALHO et al., 2012). 

Na cultura do feijoeiro, Silva et al. (2004) verificaram se o atraso na abertura 

do bulk aumentaria as chances de obter linhagens mais produtivas. Os autores 

conduziram a população até a geração F24 e observaram que nas 30 progênies mais 

produtivas que foram selecionadas, 18 plantas foram selecionadas na geração F24, 

concluindo que o atraso na abertura do bulk aumenta as chances de obter linhagens 

superiores, ou seja, a maior produtividade média estava entre as famílias 

provenientes das plantas na geração F24. 

O método descendente de uma única semente ou single seed descent (SSD), 

foi proposto para melhorar a amostragem da população F2 sem a necessidade de 

ocupar grandes áreas. Para avançar as gerações segregantes até um nível 

satisfatório de homozigose, de cada planta F2 colhe-se uma semente e o mesmo é 

realizado nas gerações subsequentes. Desse modo, na F∞ o número de progênies 

ou linhas puras seria igual ao número de plantas na geração F2. As principais 

vantagens desse método são: que o avanço da população segregante pode ser 

conduzido fora da região de adaptação, fornecer máxima variância genética entre 

linhagens da população final e atingir rapidamente o nível de homozigose (BORÉM; 

MIRANDA, 2009).  

Como modificação do método SSD surgiu o método descendente de uma 

única vagem ou single pod descente (SPD) promovendo uma maior economia de 

tempo e mão-de-obra, além de oferecer mais segurança na manutenção do tamanho 

da população, ocasionada pela não germinação de algumas sementes (BORÉM; 

MIRANDA, 2009). No programa de melhoramento do feijão-caupi a partir de 1991 foi 

adotado um ciclo de seleção bianual e como método principal o SPD. Nesse período 

até 2010, um total de 50 % das cultivares lançadas foram obtidas pelo método SPD 

e 16 % pelo método genealógico (FREIRE FILHO et al., 2011). 

Raposo, Ramalho e Abreu (2000) avaliaram a eficiência de cinco métodos de 

condução de populações segregantes na cultura do feijoeiro. Foram comparados os 

métodos genealógico, populacional ou bulk, SSD, bulk dentro de F3 e bulk dentro de 

F2. Foi constatado que não houve diferenças marcantes entre os métodos, na 

obtenção de famílias superiores. Contudo, os métodos bulk e SSD foram os mais 
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vantajosos considerando as estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos, 

juntamente com a facilidade e flexibilidade de condução. 

 Silva (2009) avaliou a eficiência do método que seleciona o aspecto de grãos 

a partir das gerações iniciais, denominado pelo autor de bulk com seleção e 

comparou a eficiência desse método aos tradicionais bulk e SSD durante o avanço 

de populações segregantes do feijoeiro. O método bulk com seleção demostrou 

maior eficiência para o melhoramento genético do feijoeiro, principalmente quando 

se deseja a melhoria em termos de aspecto de grãos. Resultado que corroboram ao 

encontrado por Oliveira (2012) ao enfatizar a eficiência do método modificado bulk 

com seleção para aspecto de grãos ao selecionar linhagens superiores de feijão 

para compor ensaios de avaliação preliminar. 

 

2.2.3 Ensaios Preliminares de Rendimento 

O Ensaio de Avaliação Preliminar de Feijão-caupi, corresponde à avaliação 

inicial, em experimentos, das linhagens endogâmicas selecionadas, após o aumento 

da homozigose pelo avanço de gerações. Esse ensaio é realizado apenas em um 

local, em função do elevado número de linhagens disponíveis. Os principais 

objetivos desse ensaio são: a) Testar de forma preliminar os materiais selecionados 

na abertura das linhagens; b) Identificar as linhagens mais produtivas com boa 

adaptação, aceitação comercial e resistentes ou tolerantes às principais doenças e 

pragas para serem incluídas nos Ensaios Preliminares. 

 Em seguida as linhagens selecionadas no Ensaio de Avaliação Preliminar irão 

compor os Ensaios Preliminares de Feijão-caupi. Este ensaio corresponde à fase 

inicial de avaliação, em experimentos, das linhagens selecionadas na Avaliação 

Preliminar. Nesse ensaio são incluídos todos os tipos de porte como o ereto, 

semiereto, prostrado e semiprostrado. 

O programa de melhoramento do feijão-caupi conduz o Ensaio Preliminar, no 

mínimo, em dois locais, em delineamento de Blocos Aumentados de Federer, com 

uma repetição por local. A parcela é constituída por duas fileiras de 4,0 m com 

espaçamento entre fileiras da mesma parcela de 0,6 m e entre fileiras de parcelas 

adjacentes com 1,2 m. O número de testemunhas dependerá do número disponível 

de linhagens. Nesses ensaios são identificadas as linhagens mais produtivas com 

boa adaptação, aceitação comercial e resistente ou tolerante às principais doenças e 

pragas. Após coleta de dados e análise estatística, as linhagens mais promissoras 
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são selecionadas para serem incluídas nos Ensaio VCU de Porte-Prostrado e Porte-

Ereto (FREIRE FILHO et al., 2005a). 

 

2.2.4 Ensaios de Valor de Cultivo e Uso - VCU 

Um programa de melhoramento tem como objetivo obter linhagens que 

substituam, com vantagem, as pré-existentes. Para que isso possa ser realizado 

com sucesso é necessária uma intensa avaliação das linhagens obtidas. No Brasil, 

essas avaliações são necessárias devido à diversidade de condições ecológicas e 

de sistemas de plantio adotados pelos agricultores. 

Os ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU) são exigidos pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para orientar os obtentores de 

cultivares estabelecendo normas para determinar o valor de uma nova cultivar 

visando o seu registro. Trata-se de uma exigência básica para que uma cultivar 

obtenha o Registro Nacional de Cultivares (RNC). Entende-se por VCU o valor 

intrínseco de combinação das características agronômicasda cultivar com as suas 

propriedades de uso em atividades agrícolas, industriais, comerciais e/ou de 

consumo in natura (BRASIL, 2003). 

A linhagem terá que ser avaliada em experimentos durante um período 

mínimo de dois anos em, pelo menos, três locais por região edafoclimáticas de 

importância para a cultura, para cada época de cultivo (águas, seca e inverno) 

(FREIRE FILHO et al., 2011). 

Segundo Krause (2005) as recomendações para a implantação de Ensaios 

VCU são: o delineamento experimental deve ser em blocos casualizados com, no 

mínimo, três repetições; as parcelas devem ser constituídas de, no mínimo, quatro 

fileiras de quatro metros de comprimento sendo utilizadas apenas as duas centrais 

como útil. A norma também menciona que só serão aproveitados os experimentos 

cujo coeficiente de variação (CV) seja inferior a 20%. 

O MAPA estabelece critérios para que ocorra a implantação dos ensaios e, 

além disso, deve ser comunicado sobre a data de início e o local de instalação dos 

ensaios, para fins de fiscalização e supervisão. Os ensaios de VCU devem 

contemplar o planejamento e desenho estatístico que permitam a observação, a 

mensuração e a análise dos diferentes caracteres das distintas cultivares, assim 

como a avaliação do comportamento e qualidade das mesmas (BRASIL, 2001). 
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A Embrapa Meio-Norte coordena os ensaios VCU de feijão-caupi de Porte 

Semiprostrado (VCU-PP) e de Porte Ereto (VCU-PE). O ensaio VCU representa a 

fase de avaliação final em rede experimental e reúne as linhagens selecionadas no 

Ensaio Preliminar de Rendimento. O principal objetivo do ensaio VCU é identificar 

linhagens altamente produtivas, bem adaptadas, com boa aceitação comercial, 

resistentes ou tolerantes as principais doenças e pragas para serem lançadas no 

mercado. 

Esses ensaios são implantados em instituições de pesquisa do Sistema 

Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), para a avaliação experimental em 

diferentes ambientes, a fim de minimizar o efeito da interação genótipos x ambientes 

e facilitar a seleção. 

 

2.3 Interação genótipos x ambientes 

Quando se considera uma série de ambientes, além dos efeitos ambientais e 

genéticos, detecta-se um efeito adicional, proporcionado pela interação dos mesmos 

(CRUZ, 2010). A interação genótipos x ambientes (GxE) é definida como o 

comportamento diferencial de genótipos em diferentes ambientes (RESENDE, 

2007). 

A importância dessa interação para o melhoramento deve-se, no caso da sua 

existência, a possibilidade do melhor genótipo em um ambiente não o ser em outro. 

A interação influencia o ganho de seleção e dificulta a recomendação de cultivares 

com ampla adaptabilidade (CRUZ, 2010). 

O sucesso comercial de uma cultivar de feijão-caupi depende de seu 

desempenho agronômico. O maior desafio dos melhoristas é identificar uma 

linhagem que apresente bom desempenho e estabilidade sob diferentes condições 

ambientais. Em programas de melhoramento a realização de experimentos repetidos 

em diferentes ambientes é essencial para a avaliação e recomendações de novas 

linhagens. Contudo, sabe-se da existência da interação genótipos x ambientes e faz-

se necessário buscar linhagens que se comportem bem em uma amplitude de 

condições ambientais. Neste contexto o estudo da adaptabilidade e estabilidade dos 

materiais genéticos é relevante (RESENDE, 2007).  
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2.4 Adaptabilidade e estabilidade fenotípica 

Segundo Borém e Miranda (2005) o conceito de adaptabilidade de uma 

variedade refere-se a sua capacidade de aproveitar vantajosamente as variações do 

ambiente e a estabilidade refere-se à sua capacidade de apresentar um 

comportamento altamente previsível, mesmo com as variações ambientais. 

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 (CRUZ; RAGAZZI; CARNEIRO, 2004). 

As metodologias desenvolvidas para a análise de adaptabilidade e 

estabilidade baseiam-se nos seguintes procedimentos: variância da interação GxE, 

regressão linear simples; regressão linear bissegmentada; regressão quadrática; 

modelos não lineares; métodos não-paramétricos; métodos multivariados, como a 

análise de componentes principais (ACP), análise de agrupamentos, análise fatorial 

de correspondência e análise de coordenadas principais; e 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 (RAMALHO et al., 

2012). 

Dentre as metodologias, o método proposto por Wricke (1965), denominado 

“ecovalência” é relativamente simples. Essa metodologia tem por base a 

decomposição da soma de quadrados da interação genótipos x ambientes nas 

partes devidas a genótipos isolados. Outra metodologia baseada em análise de 

variância é a de e a de Wricke e Weber (1986). 

As metodologias que se baseiam em análises de regressão, estão entre as 

mais usadas para a análise de estabilidade (RAMALHO et al., 2012). O método da 

análise de regressão analisa o coeficiente de regressão das características de uma 

cultivar em relação a um índice ambiental (FINLAY; WILKINSON, 1963; 

EBERHART; RUSSEL, 1966). Segundo a metodologia proposta por Eberhart e 

Russell (1966), a cultivar ideal é aquela com produção média alta, coeficiente de 

regressão igual a unidade e com desvio da regressão o menor possível, ou seja, 

aquela com resposta a melhoria das condições ambientais e de comportamento 

altamente previsível. 
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Posteriormente, alguns pesquisadores propuseram a realização de duas 

análises de regressão para melhor explicar o comportamento dos genótipos, em 

ambientes favoráveis e desfavoráveis. O método proposto por Cruz, Torres e 

Vencovsky (1989) utiliza essa análise e, além disso, é um método bastante adotado 

por várias instituições de melhoramento no Brasil e no exterior (BORÉM; MIRANDA, 

2005). Outros métodos propostos que avaliam o desempenho dos genótipos de 

forma diferenciada nos ambientes favoráveis e desfavoráveis foram o de Verma, 

Chahal e Murty (1978) e Silva e Barreto (1986). 

Como nem todos os dados se ajustam a modelos lineares, outra possibilidade 

é a utilização de métodos não paramétricos, como os de Lin e Binns (1988), 

modificado por Carneiro (1998), o de Annicchiarico (1992) e o da análise da 

interação multiplicativa dos efeitos principais aditivos (AMMI). Carneiro (1998) 

decompôs o parâmetro de adaptabilidade de Lin e Binns para ambientes favoráveis 

e desfavoráveis, como forma de dar mais precisão à recomendação de cultivares. O 

método de Annicchiarico (1992) propôs estimar o risco da adoção de uma cultivar 

em reação a qualquer uma das demais em avaliação. 

O método AMMI é a metodologia de análise de estabilidade utilizando análise 

multivariada que mais se destaca. Esse método integra a análise de variância 

(ANAVA) e a técnica estatística multivariada de componentes principais (ACP) para 

explicar a interação genótipos x ambientes (RAMALHO et al., 2012). 

Estudos de adaptabilidade e estabilidade têm mostrado que é possível se 

obter genótipos estáveis com adaptação ampla e elevada produtividade na cultura 

do feijão-caupi (FREIRE FILHO et al., 2005b; ROCHA et al., 2007; VALADARES et 

al., 2010; NUNES, 2012; BARROS et al., 2013). Rocha et al. (2007), avaliaram a 

adaptabilidade e a estabilidade da produtividade de grãos de genótipos de feijão-

caupi de porte semiereto, utilizando o modelo de efeitos aditivos principais e 

interação multiplicativa. O método foi eficiente ao selecionar a cultivar BRS Guariba 

e as linhagens EVX-92-49E e TE97-321G-4 por expressarem melhor potencial 

genético em ambientes de alta produtividade na região Nordeste. 

Valadares et al. (2010), selecionaram genótipos de feijão-caupi de porte ereto 

e semiereto adaptados e estáveis ao estado do Maranhão através da metodologia 

de Eberhart e Russell. Os genótipos MNC99-537F-1, MNC00-533D-8-1-2-2, MNC99-

557F-2, MNC01-627F-14-5, MNC03- 720C-31 e BRS Guariba associaram bom 

potencial produtivo, alta capacidade de adaptação e estabilidade fenotípica. 
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Vários estudos são realizados com o objetivo de comparar a eficiência dos 

diferentes métodos. A forma mais comum de comparação é por meio da correlação 

entre os parâmetros que medem a adaptabilidade e estabilidade fenotípica 

estimadas por cada metodologia. 

Ao comparar a eficiência do método de AMMI com o de Lin e Binns e de 

Eberhart e Russell, por meio da correlação de Spearman, na cultura do feijoeiro 

comum em ambientes nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, Melo et 

al. (2007) encontraram baixa associação entre os três métodos indicando que os 

métodos fornecem informações complementares. 

Pereira et al. (2009) realizaram uma comparação entre seis métodos e 

observaram a presença de correlações entre os métodos de Cruz e de Eberhart e 

Russel, entre os métodos de Lin e Binns, Lin e Binns modificado e Annicchiarico e 

entre o de Cruz e Eberhart e Russel. Segundo os autores, apenas um dos métodos, 

entre os de Cruz, Eberhart e Russel e AMMI, deve ser utilizado em conjunto com Lin 

e Binns, Lin e Binns modificado ou Annicchiarico. Entre esses dois últimos métodos 

há uma indicação para que sejam utilizados de maneira isolada. 

Rocha et al. (2009) em seus estudos encontraram genótipos de feijoeiro 

comum que associam alto rendimento de grão com adaptabilidade ampla e 

estabilidade elevada. Os autores adotaram as metodologias de Eberhart e Russel e 

a de Wricke e Weber e obtiveram resultados semelhantes em ambos os métodos. 

Ferreira et al. (2006), em uma revisão sobre as vantagens e limitações entre 

vários métodos pôde concluir que os métodos de regressão de Eberhart e Russel e 

o de Silva e Barreto têm apenas importância histórica hoje em dia e recomenda que 

os modelos de regressão de Toler e Burrows e o modelo AMMI deve ser usados 

simultaneamente para estudar e para estimar os efeitos de estabilidade fenotípica. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Um total de 20 ensaios foram avaliados, sendo: dois Ensaios Preliminares, 

nove ensaios de VCU de porte semiprostrado e nove ensaios de VCU de porte 

ereto. Os Ensaios Preliminares foram realizados em dois locais (Primavera do Leste 

- MT e Balsas - MA), no ano de 2009. Os ensaios VCU foram realizados em um 

período de três anos consecutivos (2010, 2011 e 2012) e em três locais (Primavera 

do Leste -MT, Balsas - MA e São Raimundo das Mangabeiras - MA) pertencentes a 

região do cerrado brasileiro. 

 

3.1 Caracterização das áreas experimentais 

Os ensaios foram conduzidos em ambiente de cerrado localizados nas 

regiões Nordeste (Balsas-MA e São Raimundo das Mangabeiras-MA) e Centro-

Oeste (Primavera do Leste-MT), em condições de sequeiro, nos anos agrícolas de 

2009 a 2012 (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Coordenadas geográficas, tipos de solos e bioma dos locais de condução 

dos experimentos, na região Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, no 

período de 2010 – 2012. 

Município Estado Região Alt. 

(m) 

Lat. 

(S) 

Long. 

(W) 

Solo
 

Bioma
 

Balsas Maranhão Nordeste 324 07º54’ 45º96’ Latossolo 

Amarelo 

Cerrado 

São Raimundo das 

Mangabeiras 

Maranhão Nordeste 511 06º53’ 45º39’ Latossolo 

Amarelo 

Cerrado 

Primavera do Leste Mato Grosso Centro-

Oeste 

636 15°33’ 54°17’ 
 

Latossolo 

Amarelo 

Cerrado 

 

3.2 Material Genético 

As linhagens utilizadas nos Ensaios Preliminares e posteriormente nos 

Ensaios de Valor de Cultivo e Uso foram selecionadas a partir do Ensaio de 

Avaliação Preliminar do Programa de Melhoramento de Feijão-caupi da Embrapa 

Meio-Norte realizado em 2008 no município de Teresina, Estado do Piauí (Tabela 2). 

As populações foram conduzidas pelo método SPD (Single Pod Descent), a partir da 

geração F2 até a geração F6, onde procedeu-se a abertura das famílias. 
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Tabela 2. Relação das linhagens e seus respectivos genitores e cruzamentos de 

origem. Embrapa Meio-Norte, Teresina – PI, 2013. 

Código de 

cruzamento 

Número de 

Linhagens 
Genitores 

MNC02-670 5 TE97-309G-24 X (CNCx409-11F-P2 X TE96-282-22G) 

MNC02-671 11 (TE98-465-3G X TE96-282-22G) X TE97-309G-24 

MNC02-672 1 TE97-309G-24 X (TE98-465-3G X TE96-282-22G) 

MNC02-674 4 TE97-309G-24 X CNCx409-11F-P2 

MNC02-675 20 TE97-309G-24 X TE96-406-2E-28-2 

MNC02-676 3 TE97-309G-24 X Evx91-2E-2 

MNC02-677 9 TE97-309G-24 X TE96-406-2E 

MNC02-680 15 TE97-309G-24 X IT91K-118-2 

MNC02-682 17 TE96-282-22G X MNC00-519-7-1-1 

MNC02-683 2 BR9-Longá X TE96-282-22G 

MNC02-684 9 TE96-282-22G X TE96-406-2E-28-2 

MNC02-685 1 Evx91-2E-2 X TE96-406-2E-28-2 

MNC02-687 4 TE93-244-23F X Evx91-2E-2 

MNC02-689 17 TE96-406-2E-28-2 X MNC00-519D-2-1-1 

MNC02-690 1 TE97-309G-4 X CNCx409-11F-P2 

MNC02-691 1 TE97-309G-4 X Evx91-2E-2 

MNC02-692 1 TE97-323G-4 X CNCx409-11F-P2 

MNC02-693 1 CNCx409-11F-P2 X TE97-323G-4 

MNC02-694 1 TE97-309G-24 X TE97-323G-4 

MNC02-697 8 TE96-406-2E X TE97-323G-4 

MNC02-699 1 TE97-321G-8 X CNCx409-11F-P2 

MNC02-700 2 TE97-323G-4 X TE97-321G-8 

MNC02-701 1 TE93-210-13F X (TE96-282-22G X Costelão) 

MNC03-702 1 TE97-309G-24 X (TE97-309G-24 X TE96-406-2E) 

MNC03-710 3 TE97-309G-24 X MNC01-627D-22 

MNC03-724 11 MNC01-627D-5-1 X TE99-499-1F-2-1 

MNC03-725 20 MNC01-627D-65-1 X TE99-499-1F-2-1 

MNC03-736 11 (TE97-309G-24 X IT90N-284-2) X TE96-282-22G 

MNC03-737 18 TE96-282-22G X IT81D-1332 

MNC03-738 6 (TE96-282-22G  X IT81D-1332) X TTE96-282-22G 

MNC03-741 8 (TE96-282-22G  X TVx5058-09C) X TTE96-282-22G 

MNC03-761 6 TE96-282-22G X Vita 7 

MNC-224-03 1 Embrapa Meio-Norte 

MNC-303-09 1 Embrapa Meio-Norte 

MNC-304-05 1 Embrapa Meio-Norte 

Continua... 
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Tabela 2. Relação das linhagens e seus respectivos genitores e cruzamentos de 

origem. Embrapa Meio-Norte, Teresina – PI, 2013. 

Código de 

cruzamento 

Número de 

Linhagens 
Genitores 

MNC-314 2 Embrapa Meio-Norte 

MNC-315 3 Embrapa Meio-Norte 

MNC-327 1 Embrapa Meio-Norte 

MNC-335 2 Embrapa Meio-Norte 

MNC-342 1 Embrapa Meio-Norte 

MNC-110 1 Embrapa Meio-Norte 

MNC-220 1 Embrapa Meio-Norte 

RAJADO 7 Embrapa Meio-Norte 

Total 240 - 

 

3.3 Ensaio Preliminar 

Foram realizados dois ensaios preliminares para avaliação prévia de 

linhagens de feijão-caupi, no ano de 2009. O caráter avaliado foi produtividade de 

grãos (kg.ha-1). A condução experimental ocorreu nos municípios de Primavera do 

Leste-MT e Balsas-MA, sob cultivo de sequeiro, com irrigação complementar. O 

delineamento experimental Blocos Aumentados de Federer foi utilizado para avaliar 

240 linhagens de diferentes portes (ereto, semiereto e semiprostrado) e mais três 

tratamentos comuns (testemunhas) em 10 blocos. As cultivares BRS Novaera, BRS 

Guariba e BR17 Gurguéia foram as testemunhas. Cada parcela foi constituída por 

duas linhas de quatro metros. O espaçamento foi de 0,60 m x 0,25 m. No entanto, o 

espaçamento entre fileiras de parcelas adjacentes foi de 1,20 m. 

Os dados foram submetidos à análises de variância individual. Após 

verificada a existência de homogeneidade de variâncias, foi realizada a análise 

conjunta (modelo descrito no item 3.6). 

 

3.4 Ensaio de Valor de Cultivo e Uso (VCU) 

Foram realizados nove ensaios de Valor de Cultivo e Uso de porte Ereto 

(VCU-PE) e nove de porte Semiprostrado (VCU-PP). Os ensaios foram realizados 

em três locais, localizados nos municípios de Balsas-MA, São Raimundo das 

Mangabeiras-MA e Primavera do leste-MT e em três anos consecutivos 2010, 2011 

e 2012. 
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Para o VCU-PP, foram utilizadas 14 linhagens e seis testemunhas (Tabela 3). 

Para o VCU-PE, foram reunidas 16 linhagens e quatro testemunhas (Tabela 4). As 

linhagens foram selecionadas no Ensaio Preliminar a partir das 240 linhagens 

previamente avaliadas que foram selecionadas quanto ao porte, produtividade, 

adaptação, boa aceitação comercial, além de serem resistentes ou tolerantes as 

principais doenças e pragas a fim de serem lançadas no mercado. 

 

Tabela 3. Genótipos de feijão-caupi usados nos três ensaios de Valor de Cultivo e 

Uso de porte Semiprostrado (VCU-PP), conduzidos nos municípios de 

Balsas-MA, São Raimundo das Mangabeiras-MA e Primavera do leste-

MT, realizados nos anos de 2010, 2011 e 2012. Embrapa Meio-Norte, 

Teresina – PI, 2013. 

Número Código dos Genótipos Tipo dos Genótipos Subclasse comercial 

1 MNC01-649F-1-3 Linhagem Rajado 

2 MNC01-649F-2-1 Linhagem Rajado 

3 MNC01-649F-2-11 Linhagem Rajado 

4 MNC02-675-4-9 Linhagem Mulato 

5 MNC02-675F-9-5 Linhagem Mulato 

6 MNC02-676F-1 Linhagem Mulato 

7 MNC02-677F-2 Linhagem Sempre verde 

8 MNC02-677F-5 Linhagem Mulato 

9 MNC02-680F-1-2 Linhagem Sempre verde 

10 MNC02-689F-2-8 Linhagem Sempre verde 

11 MNC02-701F-2 Linhagem Branco 

12 MNC03-736F-2 Linhagem Branco 

13 MNC03-736F-6 Linhagem Branco 

14 MNC03-761F-1 Linhagem Sempre verde 

15 Pingo de ouro-1-2 Linhagem Canapu 

16 BRS Xiquexique 

 

Cultivar melhorada 

 

  Branco 

17 BRS Juruá 

 

Cultivar melhorada 

 

Verde 

18 BRS Aracê Cultivar melhorada 

 

Verde 

19 BR17 Gurguéia 

 

Cultivar melhorada 

 

Sempre verde 

20 BRS Marataoã Cultivar melhorada 

 

Sempre verde 
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Tabela 4. Genótipos de feijão-caupi usados nos três ensaios de Valor de Cultivo e 

Uso de porte Ereto (VCU-PE), conduzidos nos municípios de Balsas-MA, 

São Raimundo das Mangabeiras-MA e Primavera do leste-MT, realizados 

nos anos de 2010, 2011 e 2012. Embrapa Meio-Norte, Teresina – PI, 

2013. 

Número Código dos Genótipos Tipo dos Genótipos Subclasse comercial 

1 MNC02-675F-4-9 Linhagem Mulato 

2 MNC02-675F-4-10 Linhagem Mulato 

3 MNC02-675F-9-2 Linhagem Mulato 

4 MNC02-675F-9-3 Linhagem Mulato 

5 MNC02-676F-3 Linhagem Mulato 

6 MNC02-682F-2-6 Linhagem Branco 

7 MNC02-683F-1 Linhagem Branco 

8 MNC02-684F-5-6 Linhagem Branco 

9 MNC03-725F-3 Linhagem Branco 

10 MNC03-736F-7 Linhagem Branco 

11 MNC03-737F-5-1 Linhagem Branco 

12 MNC03-737F-5-4 Linhagem Branco 

13 MNC03-737F-5-9 Linhagem Branco 

14 MNC03-737F-5-10 Linhagem Branco 

15 MNC03-737F-5-11 Linhagem Branco 

16 MNC03-737F-11 

 

Linhagem 

 

Branco 

17 BRS Tumucumaque 

 

Cultivar melhorada 

 

Branco 

18 BRS Cauamé 

 

Cultivar melhorada 

 

Branco 

19 BRS Itaim 

 

Cultivar melhorada 

 

Fradinho 

20 BRS Guariba Cultivar melhorada 

 

Branco 

 

O delineamento experimental adotado para os ensaios foi blocos 

casualizados completos, com quatro repetições. A casualização foi feita 

individualmente para cada ambiente. Cada ensaio conteve parcela composta por 

quatro fileiras de 5,0 metros de comprimento, tendo como área útil às duas fileiras 

centrais. O espaçamento entre fileiras para os ensaios VCU-PE foi de 0,50 metros e 

dentro da fileira de 0,25 metros e para os ensaios VCU-PP foi de 0,80 metros entre 

fileiras e dentro da fileira de 0,25 metros. 

Foram avaliados os seguintes caracteres nos ensaios de VCU-PP e VCU-PE: 

 Peso de vagens (PV): corresponde à quantidade média de cinco vagens em 

gramas; 
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 Número de grãos de vagens (NGV): corresponde à quantidade média do 

número de grãos de cinco vagens; 

 Peso de grãos de vagens (PGV): corresponde à quantidade média de grãos 

de cinco vagens em gramas; 

 Peso de 100 grãos (P100G): refere-se ao peso de cem grãos amostrados 

aleatoriamente, expresso em grama; 

 Índice de grãos (IG): corresponde ao quociente entre o peso dos grãos e o 

peso das vagens; 

 Produtividade de grãos (PG): refere-se ao peso total de grãos na área útil da 

parcela em gramas, transformados para kg ha-1. 

 

3.5 Condução experimental 

Após 15 dias da semeadura de cada ensaio foi realizado o desbaste, com 

compensação das falhas, deixando-se duas plantas por cova. O suprimento de água 

nos períodos de deficiência hídrica foi mantido por irrigações suplementares, com 

lâminas de aproximadamente 25 mm, semanalmente. O controle de ervas daninhas, 

pragas e doenças foi realizada de acordo com os tratos culturais recomendados 

para a cultura do feijão-caupi (FREIRE FILHO, et al., 2005a). 

 

3.6 Análises de variância individual e conjunta 

Análises de variância individual, estimativas das covariâncias e correlações 

fenotípicas e genotípicas, coeficientes de variação genética, coeficientes de 

determinação genotípica e quociente entre o coeficiente de variação genética e 

ambiental (CVg e CVe) foram calculados para todos os caracteres avaliados (CRUZ; 

REGAZZI; CARNEIRO, 2004). Foram realizadas as análises de variância individual, 

referentes aos dois ensaios preliminares e aos 18 experimentos VCU e as 

respectivas análises de resíduos, segundo o modelo geral para ensaios preliminares 

(1)e o modelo para os ensaios VCU (2). 

                                                           (1) 

 

em que para os ensaios preliminares, 

Yij observação associada ao i-ésimo genótipo do j-ésimo bloco; 

m média geral; 
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   efeito do i-ésimo tratamento, que pode ser decomposto em Ti: efeito da 

testemunha i (i = 1, 2 e 3) e Gi
j: efeito da linhagem i (i = 1, 2, ..., 240); 

bj efeito do bloco j (j = 1, 2, ..., 10); 

eij erro experimental. 

                                          (2) 

 

em que para os ensaios VCU, 

Yij observação associada ao i-ésimo genótipo do j-ésimo bloco; 

m média geral; 

li efeito da linhagem i (i = 1, 2, ..., 20); 

bj efeito do bloco j (j = 1, 2, ..., 4); 

eij erro experimental. 

 

Após realizar as análises de variâncias para cada um dos ensaios 

isoladamente foi verificada a homogeneidade de variância e após isso realizou-se a 

análise conjunta.  

Para as variáveis que não apresentaram homogeneidade de variância 

procedeu-se, então, ao ajuste dos graus de liberdade do erro médio e da interação 

GxE, conforme o método de Cochran (1954), citado por Pimentel-Gomes (1990). 

O modelo estatístico para a análise de variância conjunta dos dois ensaios 

preliminares é segundo o modelo (3). 

                                                               (3) 

 

em que: 

  média geral; 

   efeitofixodo genótipo i (i = 1, 2, 3, ..., 243); 

   efeito aleatório do local q (q = 1 e 2); 

      efeito do bloco j dentro do local q ( j = 1, 2, ..., 10) 

       efeito da interação linhagens i e locais q; 

       erro do experimento. 

 

O modelo para análise conjunta dos ensaios VCU é segundo o modelo (4). 

                                                                (4) 

ijjiij eblmY 
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em que, 

  média geral 

       efeito do bloco j dentro do local q e do ano k ( j = 1, 2, ..., 4); 

   efeitofixodo genótipo i (i = 1, 2, 3, ..., 20); 

   efeitoaleatóriodo local q (q = 1, 2 e 3); 

   efeitoaleatóriodo ano k (k = 1, 2 e 3); 

       efeito da interação genótipo i e ano k; 

       efeito da interação genótipo i e local q; 

       efeito da interação ano k e local q; 

        efeito da interação genótipo i, local q e ano k; 

        erro do experimento. 

 

Tabela 5. Esquema da análise de variância conjunta e teste F, referente ao modelo 

(4). 

Fonte de Variação Teste 

Genótipo (G) (QMG + QMGAL) / (QMGA + QMGL) 

Anos (A) QMA / QMAL 

Locais (L) QML / QMAL 

G x A QMGA / QMGAL 

G x L QMGL / QMGAL 

L x A QMAL / QMB 

G x A x L QMGAL / QMR 

 

O modelo para análise conjunta considerando dados em ambientes é 

representado pelo modelo (5). 

                                                             (5) 

 

em que: 

     observação do genótipo i no bloco j dentro do ambiente q; 

      efeito do bloco j dentro do ambiente q (j = 1, 2, 3 e 4); 

   efeito fixo do genótipo i (i = 1, 2, 3, ..., 20); 

   efeito aleatório do ambiente q (q = 1, 2, 3, ..., 9); 
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       efeito da interação genótipos i e ambientes q; 

       erro experimental médio. 

 

Tabela 6. Esquema da análise de variância conjunta e teste F referente ao modelo 

(5). 

Fonte de Variação Teste 

Genótipo (G) QMG/ QMGE 

Ambientes (E) QME /QMB 

G x E QMGE /QMR 

 

 Para identificar o significado do efeito da interação de genótipos com anos, 

locais e anos x locais em relação a interação genótipos x ambientesna análise 

conjunta, a contribuição de cada interação para a variação total foi calculado, 

utilizando o calculo do coeficiente de determinação (R2), tal como determinado pela 

formula (6). 

  
  

   

   
     (6) 

 

em que: 

    é a soma dos quadrados da interação i; 

    é a soma dos quadrados total. 

 

3.7 Comparação de médias 

 Foi utilizado o teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade, para comparação 

das médias. Este procedimento foi realizado utilizando-se o programa GENES 

(CRUZ, 2006). 

 

3.8 Análises de adaptabilidade e estabilidade fenotípica 

Para a realização desta análise a partir dos dados de produtividade de grãos, 

foi considerado que a combinação de ano e local representa um ambiente. Portanto, 

avaliou-se cada grupo de genótipos de VCU-PP e VCU-PE em 9 ambientes. As 

analises de adaptabilidade e estabilidade foramrealizadas utilizando-se o programa 

GENES (CRUZ, 2006). 
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Foram utilizadas cinco metodologias para avaliar a adaptabilidade e 

estabilidade dos genótipos: Eberhart e Russell (1966); Cruz, Torres e Vencovsky 

(1989); Lin e Binns modificado por Carneiro (1998); Wricke (1965); e Annicchiarico 

(1992) descritas a seguir: 

 

a) 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 seguinte equação (7). 

                                                    (7) 

 

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. 

 

b) Cruz, Torres e Vencovsky (1989) 

Nessa metodologia, a média (    ), a resposta linear a ambientes 

desfavoráveis (   1i) e favoráveis (   1i+   2i) 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 seguinte equação (8). 

                                                               (8) 

 

em que:  

   ,    ,   ,     e     foram definidos anteriormente na metodologia de Eberhart e 

Russell (1966), e (     ) é uma variável do eixo das abscissas. O    descreve a 
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resposta do genótipo “i” nos ambientes desfavoráveis, enquanto,   1i+   2i descreve a 

resposta do genótipo “i” nos ambientes favoráveis.  

 Se    ≤ 0, então       = 0, no entanto, se    for maior que zero,         -  , 

sendo o   a média dos índices (  ) positivos.  

 

c) Lin e Binns modificado por Carneiro (1998) 

O método de Lin e Binns (1988) foi modificado por Carneiro (1998) e, entre os 

métodos propostos por esse autor, foi utilizado o original com decomposição de 

  nas partes relativas a ambientes favoráveis e desfavoráveis. A estimativa de    foi 

dada através da equação (9). 

   
      

 
      

 

  
                                                 (9) 

 

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. 

 

d) Annichiarico (1992) 

 O índice de confiança    para cada cultivar é dado através da equação (10). O 

índice foi calculado, também, para os ambientes favoráveis e desfavoráveis. O 

coeficiente de confiança adotado foi de 75%, isto é,   = 0,25. 

                                                              (10) 

 

em que: 

  : índice de confiança (%); 

      media geral do genótipo i em porcentagem; 

 : percentil       da função de distribuição normal acumulada; 

 : nível de significância; 

  : desvio padrão dos valores percentuais. 
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e) Wricke (1965) 

O parâmetro de estabilidade proposto por Wricke (1965) é denominado 

ecovalência e é estimado decompondo a soma de quadrados da interação genótipos 

x ambientes nas partes devidas a genótipos isolados. A partição é realizada usando-

se a estatística    dada através da equação (11). 

           
                         

                           (11) 

 

em que: 

   :  média do genótipo i no ambiente j; 

    :  média do genótipo i; 

    :  média do ambiente j; 

    :  média geral. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise dos Ensaios Preliminares 

Os quadrados médios obtidos para dados de produtividade de grão referentes 

aos dois locais estão apresentados na Tabela 7. O teste F revelou que houve 

diferença significativa apenas entre as linhagens avaliadas em Primavera do Leste. 

Estes resultados indicam a princípio, a presença de variabilidade genética entre as 

linhagens para esse local, indicando o potencial de seleção para esse caráter. 

 

Tabela 7. Resumos das análises de variância, coeficientes de variação e estimativas 

dos parâmetros fenotípicos, genotípicos e ambientais de feijão-caupi para 

produtividade de grãos em ensaios conduzidos em Primavera do Leste-

MT e Balsas-MA. Embrapa Meio-Norte, Teresina – PI, 2013. 

FV QM 

 GL Primavera do Leste GL Balsas 

Bloco 9 210001,70  9 290941,07  

Genótipos (Ajust.) 241 144473,13 * 230 103012,17 ns 

Resíduo 18 94311,71  18 104679,21  

σ²f - 239876,12  - 133796,67  

σ²e - 94311,71  - 104679,21  

σ²g - 145564,41  - 29117,45  

h² (%) - 60,68  - 21,76  

CVg (%) - 27,79  - 13,90  

CVg/CVe (%) - 1,24  - 0,52  

Médias - 1373,90  - 1217,50  

CV (%) - 22,42  - 26,57  

*significativo a 5% e nsnão-significativo pelo teste F. ²f: variância fenotípica, σ²e: variância ambiental, 
σ²g: variância genotípica, h²: herdabilidade (%), CVg: coeficiente de variação genética (%), e 
CVg/CVe: razão entre os coeficientes de variação genética e experimental; CV: coeficiente de 
variação (%). 

 

Segundo Pimentel-Gomes (2000), o coeficiente de variação dá uma ideia da 

precisão experimental. Tendo-se por base os coeficientes encontrados nos ensaios 

de campo podem-se classificar em baixos, quando inferiores a 10%, médios quando 

variarem de 10-20%, altos quando variarem de 20-30% e muito altos quando forem 
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superiores a 30%. Partindo dessa classificação o coeficiente de variação (CV%) 

para os dois locais foram altos, 22,42% e 26,57% para Primavera do Leste e Balsas, 

respectivamente. Os altos valores de CV% obtidos, se devem ao fato da variável 

produtividade de grãos ser de natureza quantitativa e por isso sofre bastante 

influência do ambiente. No entanto, essa classificação recebe críticas de alguns 

pesquisadores, por ser muito abrangente, por não levar em consideração 

particularidades da cultura estudada, e, principalmente, não fazer distinção entre a 

natureza da característica avaliada. Esses valores estão dentro da amplitude obtida 

em outros trabalhos com feijão-caupi como em Freire Filho et al. (2005b), Benvindo 

et al. (2010), Silva e Neves (2011a), Barros (2012) e Barros et al. (2013). 

O coeficiente de variação genético apresentado para produtividade de grãos 

em Primavera do Leste (27,79%) confirma que os genótipos, para este local, 

mostraram maior variabilidade. Os resultados são concordantes com os de Andrade 

et al. (2010) e Matos Filho et al. (2009) que obtiveram estimativas de 31,62% e 26, 

35%, respectivamente para produtividade de grãos em feijão-caupi. 

A relação CVg/CVe ou potencial de seleção no ensaio, apresentou valor 

acima da unidade, para Primavera do Leste, indicando que a seleção poderá ser 

efetiva para o caráter neste local. Em Balsas os valores da relação CVg/CVe 

revelaram-se inferior à unidade, significando grande influência ambiental. Vencovsky 

e Barriga (1992), demonstraram que quando essa relação atinge valor igual ou 

superior a unidade, indica que é possível, obter ganhos genéticos representativos no 

melhoramento. 

A herdabilidade (h²) mostrou-se mais alta para o caráter em Primavera do 

Leste, com o valor de 60,68%. Dessa forma, a herdabilidade do caráter neste local 

elucida a possibilidade de maior sucesso com a seleção em relação à seleção de 

linhagens em Balsas. De acordo com Ramalho, Santos, Zimmerman (1993), as 

herdabilidades com elevada magnitude tornam a seleção viável para identificação de 

genótipos superiores. 

A análise de variância conjunta para produtividade de grãos apresentada na 

Tabela 8 mostra os efeitos significativos para genótipos (p≤0,05) e não significativos 

para a interação genótipos x locais. Esta indica que os genótipos não se 

comportaram diferentemente em relação às variações ambientais de Primavera do 

Leste e Balsas.  Em contrapartida, Mano (2009) encontrou resultados significativos 

trabalhando com produtividade de grãos para a interação genótipos x locais, em 
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genótipos de feijão-caupi avaliados em cinco municípios do estado do Ceará, 

pertencentes a região de caatinga. O resultante contrastante pode ser por diferenças 

ambientais nas regiões avaliados ou por diferenças genéticas entre o grupo de 

genótipos em cada estudo. 

 

Tabela 8. Resumo da análise de variância conjunta para produtividade de grãos, 

avaliada em dois Ensaios Preliminares conduzidos em Primavera do 

Leste-MT e Balsas-MA. Embrapa Meio-Norte, Teresina – PI, 2013. 

FV GL Quadrados Médios 

  Análise Conjunta 

Locais 1 3318876,05  

Genótipos 229 144464,76 * 

Locais x Genótipos 229 102303,16 ns 

Média - 1295,69  

CV (%) - 22,32  

*significativo a 5% e nsnão-significativo pelo teste F; CV: coeficiente de variação (%). 

4.2 Análises dos experimentos de VCU de porte semiprostrado 

4.2.1 Análises de variância individual 

Os resultados das análises de variância individual e das estimativas dos 

coeficientes de variação genéticos (CV%) relacionados aos nove ensaios de feijão-

caupi de porte semiprostrado encontram-se na Tabela 9. Verificou-se que houve 

diferença significativa a 1,0% de probabilidade pelo teste F entre os genótipos de 

feijão-caupi para os caracteres peso de vagem, peso de grãos por vagem, peso de 

100 grãos e produtividade de grãos em todos os ensaios avaliados. Para número de 

grãos por vagem e índice de grãos a maioria se mostrou significativo a 1,0 e a 5,0% 

de probabilidade, exceto para os ensaios realizados em São Raimundo das 

Mangabeiras 2010 e 2011 para o número de grãos por vagem e para o ensaio 

realizado em Balsas 2010 em relação ao índice de grãos. Os resultados indicam que 

há presença de variabilidade genética entre os genótipos avaliados e a possibilidade 

de seleção de genótipos para o cerrado brasileiro. 
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Tabela 9. Resumo da análises de variância individual para as variáveis peso de vagem (PV), número de grãos por vagem (NGV), 

peso de grãos por vagem (PGV), peso de 100 grãos (P100G), índice de grãos (IG) e produtividade de grãos (PG) 

obtidas a partir da avaliação de 20 genótipos de feijão-caupi de porte semiprostrado (VCU-PP), em 9 ensaios na Região 

Nordeste e Centro-oeste do Brasil, no período de 2010 a 2012. Embrapa Meio-Norte, Teresina – PI, 2013. 

Ensaio PV NGV PGV P100G IG PG 

 
Média 

(g) 
QM 

CV 
(%) 

Média QM 
CV 
(%) 

Média 
(g) 

QM 
CV 
(%) 

Média 
(g) 

QM 
CV 
(%) 

Média 
(%) 

QM 
CV 
(%) 

Média 
(kg ha

-1
) 

QM 
CV 
(%) 

BA10 3,62 0,55** 9,31 15,21 3,72** 7,87 2,68 0,33** 10,89 17,66 9,78** 7,86 74,07 15,18ns 4,56 1657,38 216471,26** 23,42 

Pl10 4,03 0,75** 11,37 15,98 4,02** 8,36 3,28 0,57** 12,32 20,77 16,80** 10,56 82,53 42,24** 3,17 1976,71 249295,42** 17,47 

SRM10 3,91 0,85** 10,39 15,49 1,82ns 8,61 2,97 0,49** 10,94 19,19 17,72** 8,16 76,04 29,77** 6,56 1146,25 194414,47** 28,27 

BA11 3,27 1,00** 8,27 15,15 6,75** 6,86 2,53 0,64** 11,49 16,72 17,71** 10,64 77,12 25,89* 11,25 1398,97 148775,03** 17,44 

PL11 3,18 0,45** 13,26 12,52 6,98** 12,18 2,29 0,30** 13,68 18,40 17,51** 6,39 72,14 34,79** 6,85 1103,32 204804,67** 19,15 

SRM11 3,55 0,83** 13,05 14,66 2,34ns 10,56 2,83 0,61** 14,21 19,30 18,80** 7,29 79,70 33,97** 4,43 1248,67 391413,48** 30,30 

BA12 3,46 1,08** 8,11 14,59 4,36** 7,43 2,49 0,58** 8,21 17,05 17,19** 6,30 72,13 57,12** 3,10 767,41 204175,44** 24,48 

PL12 3,62 1,00** 11,63 14,81 5,34** 8,58 2,71 0,58** 10,64 18,26 15,54** 8,12 74,86 26,45* 4,53 1113,25 426068,87** 35,46 

SRM12 4,01 0,69** 12,11 13,80 7,26** 11,63 2,92 0,42** 13,74 21,32 20,74** 11,24 72,93 30,01** 6,13 627,34 161742,90** 27,55 

** e * significativo a 1% e 5%, respectivamente e nsnão-significativopelo teste F; CV: coeficiente de variação (%). BA10 (Balsas, 2010); PL10 (Primavera do 

Leste, 2010); SRM10 (São Raimundo das Mangabeira, 2010); BA11 (Balsas, 2011); PL11 (Primavera do Leste, 2011); SRM11 (São Raimundo das 

Mangabeira, 2011); BA12 (Balsas, 2012); PL12 (Primavera do Leste, 2012); SRM12 (São Raimundo das Mangabeira, 2012). 

 

 

4
2 
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Esse resultado concorda com os obtidos por Silva e Neves (2011a), que ao 

avaliarem os componentes de produção em genótipos de feijão-caupi de porte 

semiprostrado em cultivo de sequeiro em Teresina-PI, também encontraram 

significância para número de grãos por vagem, peso de 100 grãos, índice de grãos e 

produtividade de grãos; Benvindo et al. (2010), também encontraram resultados 

significativos para produtividade de grãos, ao avaliar 20 genótipos de feijão-caupi de 

porte semiprostrado em Teresina-PI, quanto ao potencial de rendimento de grãos e 

dos componentes relacionados ao ciclo e à arquitetura da planta em cultivo de 

sequeiro e irrigado.  

Os ensaios que apresentaram médias promissoras, obtendo peso de 100 

grãos acima de 20 g, foram o de Primavera do Leste, 2010 e São Raimundo das 

Mangabeiras, 2012, com médias de 20,77 e 21,32 g, respectivamente. Embora o 

ensaio de São Raimundo das Mangabeiras, 2012 tenha apresentado uma média de 

tamanho de grãos promissor, a média da produtividade de grãos foi a menor, no 

valor de 627,34 kg ha-1.Os ensaios de Balsas e Primavera do Leste, ambos em 

2010, apresentaram produtividade elevadas, com valores de 1657,38 e 1976,71 kg 

ha-1, respectivamente. 

 

4.2.2 Análises de variância conjunta 

Os resultados das análises de variância conjunta para os caracteres peso de 

vagem, número de grãos por vagem, peso de grãos por vagem, peso de 100 grãos, 

índice de grãos e produtividade de grãos encontram-se na Tabela 10. As análises 

mostram efeitos significativos (P ≤ 0,01) para genótipos e para a interação anos x 

locais em relação a todos os caracteres avaliados. A significância do efeito de 

genótipos indica que há variabilidade entre os genótipos, o que é essencial para que 

se possa efetuar a seleção. No efeito combinado de anos x locais ambos 

contribuíram para promover mudanças significativas no desempenho dos genótipos, 

indicando que os locais interagiram fortemente com os anos avaliados. 
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Tabela 10. Resumo da análise de variância conjunta para as variáveis peso de vagem (PV), número de grãos por vagem (NGV), 

peso de grãos por vagem (PGV), peso de 100 grãos (P100G), índice de grãos (IG) e produtividade de grãos (PG) 

obtidas a partir da avaliação de 20 genótipos de feijão-caupi de porte semiprostrado (VCU-PP), em 9 ensaios na 

Região Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, no período de 2010 a 2012. Embrapa Meio-Norte, Teresina – PI, 2013. 

Fonte de Variação 
 PV NGV PGV P100G IG PG 

GL QM R
2 
(%)

 
QM R

2 
(%)

 
QM R

2 
(%)

 
QM R

2 
(%)

 
QM R

2 
(%)

 
QM R

2 
(%)

 

(Bloco/Ano)/Local 27 0,26  1,69  0,26  11,88  226,92  231841,49 - 

Local (L) 2 16,90*** - 142,02ns - 11,30ns - 72,27ns - 1142,92ns - 34524764,89ns - 

Ano (A) 2 8,31ns - 18,07ns - 6,92ns - 496,80* - 301,13ns - 9556629,13ns - 

Genótipos (G) 19 5,20*** - 20,39*** - 3,16*** - 115,23*** - 183,74*** - 685650,21*** - 

L x A 4 2,27*** - 86,58*** - 4,89*** - 109,91*** - 1301,52*** - 5617400,38*** - 

L x G 38 0,13ns 13,57 1,90ns 17,16 0,08ns 11,62 2,68ns 14,65 13,19ns 23,61 268234,38** 35,49 

A x G 38 0,31ns 30,54 3,41ns 30,65 0,17ns 25,38 3,72ns 20,31 9,09ns 16,29 165545,48ns 21,90 

L x A x G 76 0,28*** 55,88 2,90*** 52,20 0,22*** 63,00 5,96*** 65,05 16,78ns 60,10 160987,90*** 42,60 

Resíduo 513 0,15 - 1,79 - 0,09 - 2,34 - 14,79 - 86017,92 - 

CV (%)  10,68  9,12  11,40  8,17  5,08  23,91  

CVg/CVe  0,96  0,52  0,94  1,16  0,57  0,36  

***, ** e * significativo a 1%, 5% e 10%, respectivamente e nsnão-significativo pelo teste F. h²: herdabilidade (%) e CVg/CVe: razão entre os coeficientes de 
variação genética e experimental. R

2
: Coeficiente de determinação (%); CV: coeficiente de variação (%). 

4
4 
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Os efeitos de anos apresentaram resultados não significativos para todos os 

caracteres, exceto para peso de 100g (P ≤ 0,10).A interação anos x genótipos 

apresentaram resultados não significativos para todos os caracteres. Esse resultado 

indica que não há comportamento diferenciado entre os genótipos em relação aos 

três anos avaliados. 

A interação genótipos x locais foi significativa (P ≤ 0,01) para produtividade de 

grãos, indicando que em relação aos três locais pertencentes a região de cerrado, 

há diferença na adaptação dos genótipos avaliados em relação ao ambiente, quanto 

a capacidade produtiva. O efeito da interação tripla genótipos x anos x locais 

mostrou-se significativo para a maioria dos caracteres, exceto para índice de grãos. 

O resultado indica a ocorrência de resposta diferencial dos genótipos em relação às 

variações ambientais de Balsas, Primavera do Leste e São Raimundo das 

Mangabeiras e em relação aos anos avaliados. Os resultados dessas interações 

evidenciam a necessidade de realização de análises de estabilidade. Esses 

resultados concordam em parte aos obtidos por Barros (2012), no qual foram obtidos 

resultados não significativos para peso de 100 grãos.  

Rocha et al. (2008) ao avaliarem genótipos de feijão-caupi adaptados a região 

Semiárida do Estado do Piauí, quanto ao potencial produtivo, encontraram efeitos 

significativos (P ≤ 0,01) para a interação genótipos x ambientes para produtividade 

de grãos e efeito não significativo para peso de 100 grãos e número de grãos por 

vagem. Barros et al. (2013) também encontrou resultados significativos para 

genótipos e para a interação genótipos x ambientes referentes ao caráter 

produtividade de grãos, em ensaios de feijão-caupi avaliados na região Meio‑Norte 

do Brasil. 

Os coeficientes de variação (CV) obtidos variaram entre 5,08 e 23,91 para os 

caracteres índice de grãos e produtividade de grãos, respectivamente. Constata-se 

que a maioria das variáveis apresentou CV baixo, excetuando produtividade de 

grãos (23,91%). Os valores de CV obtidos nesse estudo para índice de grãos, peso 

de 100 grãos e produtividade de grãos são inferiores aos obtidos por Barros (2012) e 

superiores aos obtidos por Silva e Neves (2011a). Em geral a precisão dos 

resultados, medida pelo coeficiente de variação experimental, está dentro da 

amplitude obtida em outros estudos (BENVINDO et al., 2010; LOPES et al., 2001; 

MACHADO et al., 2008; MATOS FILHO, 2006; MANO, 2009; BARROS et al., 2013). 
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A possibilidade de obtenção de sucesso com a seleção é reforçada pelas 

estimativas da relação CVg/CVe. Quando a estimativa desse índice é maior que 1,0, 

existem condições propícias à seleção. A relação CVg/CVe apresentou valores 

acima da unidade, para o caráter peso de 100 grãos, indicando que a seleção 

poderá ser efetiva para o caráter em todos os ambientes. O caráter peso de 100 

grãos apresentou predominânciade variância genética por apresentar a relação 

CVg/CVe superior a 1,0. Para os demais caracteres os valores médios da relação 

CVg/CVe revelaram-se inferior à unidade, significando a presença de influência 

ambiental. 

Ao avaliar os valores do coeficiente de determinação (Tabela 10), nota-se que 

o efeito de genótipos x anos x locais foi responsável pela maior parte da variação 

total relativa à fonte de variação genótipos, o que indica que existe maior variação 

quando os genótipos são avaliados em locais e anos diferentes, do que quando 

avaliados com as fontes de variação anos ou locais isoladamente. Ressalta-se que o 

efeito de anos teve maior importância, em relação ao de locais para os caracteres 

peso de vagem, número de grãos por vagem, peso de grãos por vagem e peso de 

100 grãos. Já para os caracteres índice de grãos e produtividade de grãos o efeito 

delocais teve mais importância para a variação, em relação ao efeito de anos. 

Segundo o MAPA (2003), toda linhagem deveser avaliada em experimentos 

durante um período mínimo de dois anos em, pelo menos, três locais por região 

edafoclimática de importância para a cultura, enfatizando a importância dessa 

interação para a avaliação de linhagens e posterior recomendação de cultivares. 

 

4.2.3 Comparações de médias 

 As médias dos caracteres avaliados em 20 genótipos de feijão-caupi de porte 

semiprostrado estão dispostas na Tabela 11. 
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Tabela 11. Médias gerais de seis caracteres quantitativos referentes a 20 genótipos 

de feijão-caupi de porte semiprostrado (VCU-PP), de acordo com o teste 

de Scott-Knott. Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI, 2013. 

Genótipos PV NGV PGV P100G IG PG 
Subclasse 

Comercial 

BRS Xiquexique 3,49 c 15,52 a 2,74 c 17,76 d 78,71 b 1451,20 a Branco 

MNC02-701F-2 3,78 b 15,69 a 3,03 b 19,41 b 80,47 a 1439,60 a Branco 

MNC02-675-4-9 3,72 b 14,87 b 2,78 c 18,74 c 74,75 c 1324,23 b Mulato 

MNC02-677F-5 3,55 c 13,56 d 2,73 c 20,15 a 76,72 b 1323,39 b Mulato 

MNC02-676F-1 3,17 d 13,88 c 2,39 d 17,25 d 75,53 c 1308,83 b Mulato 

Pingo de ouro-1-2 4,10 a 15,12 b 3,19 a 21,03 a 77,64 b 1299,40 b Canapu 

MNC01-649F-1-3 4,10 a 15,36 a 3,01 b 19,66 b 73,29 d 1298,85 b Rajado 

MNC01-649F-2-11 3,99 a 14,95 b 2,89 b 19,37 b 72,41 d 1282,83 b Rajado 

MNC02-675F-9-5 3,43 c 14,06 c 2,66 c 18,95 c 77,35 b 1243,80 b Mulato 

MNC01-649F-2-1 3,80 b 14,65 c 2,79 c 19,02 c 73,49 d 1241,36 b Rajado 

MNC02-677F-2 4,01 a 14,96 b 3,04 b 20,72 a 76,96 b 1239,02 b Sempre verde 

BRS Marataoã 4,06 a 15,32 a 2,97 b 19,49 b 73,15 d 1233,84 b Sempre verde 

MNC02-689F-2-8 3,85 b 14,55 c 2,92 b 20,36 a 75,91 c 1219,26 b Sempre verde 

MNC03-761F-1 3,56 c 14,31 c 2,64 c 18,37 c 73,88 d 1211,27 b Sempre verde 

MNC03-736F-2 3,73 b 15,58 a 2,91 b 18,71 c 78,18 b 1183,71 b Branco 

BR17 Gurguéia 2,70 e 15,65 a 2,05 f 13,15 e 75,88 c 1141,98 c Sempre verde 

MNC02-680F-1-2 3,34 c 14,26 c 2,46 d 17,22 d 73,44 d 1131,17 c Sempre verde 

MNC03-736F-2-6 3,82 b 14,46 c 2,99 b 20,74 a 78,15 b 1087,51 c Branco 

BRS Aracê 3,22 d 14,11 c 2,42 d 17,16 d 75,41 c 1031,32 c Verde 

BRS Juruá 3,10 d 12,93 e 2,27 e 17,60 d 73,16 d 839,15 d Verde 

Média linhagens 3,7 14,65 2,8 19,19 75,75 1252,49 - 

Média cultivares 3,45 14,78 2,61 17,7 75,66 1166,15 - 

Média geral 3,63 14,69 2,74 18,74 75,72 1226,6 - 

Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, pertencem a uma mesma classe (P≤0,05). 
Caracteres: Peso de vagem (PV), em gramas (g), número de grãos por vagem (NGV), peso de grãos 
por vagem (PGV), em gramas (g), peso de 100 grãos (P100G), em gramas (g), índice de grãos (IG), 
em porcentagem (%) e produtividade de grãos (PG), em kg.ha

-1
. 

  

 Para o caráter peso de vagem, foram formados cinco grupos por meio do 

agrupamento das médias. As médias das linhagens MNC01-649F-1-3, MNC01-

649F-2-11 e MNC02-677F-2 não diferiram significativamente em relação as 

cultivares Pingo de ouro-1-2 e BRS Marataoã para o caráter peso de vagem (Tabela 

11). 

Para o caráter número de grãos por vagem, os genótipos apresentaram 

médias bastante diversas, destacando-se as linhagens MNC01-649F-1-3, MNC02-
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701F-2 e MNC03-736F-2 alocadas no mesmo grupo das cultivares BRS Xiquexique, 

BR17 Gurguéia e BRS Marataoã (Tabela 11).Linhagens com médias promissoras 

para os caracteres peso de vagem e número de grãos por vagem apresentam 

vantagens quanto a seleção, pois segundo resultados obtidos por Correa et al. 

(2012) esses caracteres possuem altas correlações genotípicas e fenotípicas 

positivas com a produção de grãos, evidenciando que são os componentes que mais 

contribuem para a produção de grãos do feijão-caupi, superando o caráter peso de 

100 grãos. 

Em relação ao caráter peso de grãos por vagem houve a formação de seis 

grupos, sendo que a cultivar Pingo de ouro-1-2 apresentou média estatisticamente 

superior aos demais genótipos avaliados. 

Para o caráter peso de 100 grãos, os genótipos com médias promissoras são 

pertencentes as subclasses comercial branco, sempre verde, canapu e 

mulato.Destaca-se as linhagens MNC02-677F-2, MNC02-677F-5, MNC02-689F-2-8, 

MNC03-736F-26f-6 e a cultivar Pingo de ouro-1-2 como as que possuem os maiores 

grãos, com valores que variam entre 20 e 21 g (Tabela 11). No mercado interno, de 

um modo geral as cultivares locais e melhoradas, em sua grande maioria, têm peso 

que varia entre 15 e 25 g por 100 grãos. Constata-se que há uma preferência dos 

consumidores por grãos com peso superior a 20 g por 100 grãos(FREIRE FILHO et 

al., 2011). 

Torres et al. (2008), encontraram diferenças significativas para os caracteres 

número degrãos por vagem e peso de 100 grãos e produtividade para dez genótipos 

de feijão-caupi. As médias encontradas em seu estudo para número de grãos por 

vagem variaram de 12 a 16 grãos e o caráter peso de 100 grãos variou de 17,78 a 

23,47 g. 

A linhagem MNC02-701F-2 destaca-se para a relação peso de grãos 

secos/peso de vagem seca (índice de grãos). Entretanto, a média geral (75,72%) é 

considerada satisfatória, pois indica maiores facilidades de manejo das vages secas. 

Passos et al. (2007) avaliaram genótipos de feijão-caupi de porte prostrado e 

encontraram percentual médio de índice de grãos superior no valor de 84,4%(Tabela 

11).  

A cultivar BRS Xiquexique e a linhagem MNC02-701F-2 destacaram-se das 

demais, apresentando os maiores valores de produtividades, 1451,20 e 1439,60 kg 

ha-1, respectivamente, demonstrando, boa adaptação às condições edafoclimáticas 
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da região do cerrado (Tabela 11). Em contrapartida, a menor produtividade de grãos 

foi obtida pela cultivar BRS Juruá, no valor de839,15 kg ha-1.  

Com relação a produtividade média de grãos foram obtidas diferenças 

significativas para o caráter. Observa-se que a média das linhagens (1252,49 kg.ha-

1) mostrou-se superior à média das cultivares (1166,15 kg.ha-1). Tendo em vista as 

médias obtidas, pode-se verificar a superioridade em relação à média encontrada 

por Benvindo et al. (2010). Os autores obtiveram valor médio de 851,59 kg ha-1 em 

avaliações de genótipos de feijão-caupi de porte semiprostrado em cultivo de 

sequeiro, em ensaios implantados na cidade de Teresina localizada no Estado do 

Piauí. 

A média de produtividade obtida neste estudo (1226,60 kg ha-1) encontra-se 

acima das médias obtidas em outros trabalhos, como os de Lopes et al. (2001) e 

Matos Filho (2006), que foram, respectivamente, de 1049 e 1007 kg ha-1 e inferior a 

1307 kg ha-1, obtidas por Teixeira et al. (2010).  

ATabela 12 mostra os cinco genótipos mais promissores do grupo de VCU de 

porte semiprostrado, obtidos a partir dos resultados apresentados na Tabela 11.  

 

Tabela 12. Quadro resumo das médias gerais de seis caracteres quantitativos 

referentes a cinco genótipos de feijão-caupi de porte semiprostrado 

(VCU-PP) com médias promissoras, de acordo com o teste de Scott-

Knott. Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI, 2013. 

Genótipo PV NGV PGV P100G IG PG 
Subclasse 

comercial 

BRS Xiquexique 3,49 c 15,52 a 2,74 c 17,76 d 78,71 b 1451,2 a Branco 

MNC02-701F-2 3,78 b 15,69 a 3,03 b 19,41 b 80,47 a 1439,6 a Branco 

Pingo de ouro-1-2 4,10 a 15,12 b 3,19 a 21,03 a 77,64 b 1299,4 b Canapu 

MNC01-649F-1-3 4,10 a 15,36 a 3,01 b 19,66 b 73,29 d 1298,85 b Rajado 

MNC01-649F-2-11 3,99 a 14,95 b 2,89 b 19,37 b 72,41 d 1282,83 b Rajado 

Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, pertencem a uma mesma classe (P≤0,05). 
Caracteres: Peso de vagem (PV), em gramas (g), número de grãos por vagem (NGV), peso de grãos 
por vagem (PGV), em gramas (g), peso de 100 grãos (P100G), em gramas (g), índice de grãos (IG), 
em porcentagem (%) e produtividade de grãos (PG), em kg.ha

-1
. 

 

A linhagem MNC02-701F-2 apresenta potencial produtivo semelhante ao da 

cultivar BRS Xiquexique, entretanto, apresenta médias estatisticamente superiores a 

essa cultivar para os caracteres peso de vagens, peso de grãos por vagem, peso de 

100 grãos e índice de grãos, além disso, pertencem a mesma subclasse comercial 
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branco (Tabela 12). Esses resultados evidenciam o potencial de mercado das 

linhagens acima mencionadas. 

As linhagens MNC01-649F-2-11 e MNC01-649F-1-3 apresentam potenciais 

produtivos semelhantes ao da cultivar Pingo de ouro-1-2(Tabela 12). Essas 

linhagens pertencentes a subclasse comercial rajado possuem um mercado 

consumidor diferenciado em relação a essa cultivar que pertence a subclasse 

comercial canapu, fato este que as promove como linhagens potenciais para 

lançamento. Variedades da subclasse canapu, tais como Pingo de ouro-1-2, 

possuem grande preferência por agricultores do semiárido piauiense e pelos 

consumidores do sertão de Pernambuco e da Bahia (ROCHA et al., 2011). Essa 

cultivar apresenta boas médias para peso de grãos por vagens e peso de 100 grãos 

superior a 20,0 g. Segundo Freire Filho et al. (2011) há uma preferência tanto de 

produtores, consumidores e empacotadores por grãos com peso superior a 20 g. 

 

4.2.4 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 (Tabela 

13). As análises foram realizadas com as médias e variâncias obtidas nas análises 

individuais dos nove ambientes. 

 

Tabela 13. Análise de variância conjunta, da produtividade de grãos (kg.ha-1), para 

vinte genótipos de feijão-caupi de porte semiprostrado (VCU-PP) 

avaliados em nove ambientes da região do cerrado brasileiro, no período 

de 2010 a 2012. Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI, 2013. 

Fontes de Variação GL Quadrados Médios 

Blocos/Ambientes 27  231841.49  

Ambientes (A) 8  13829048,67 ** 

Genótipos (G) 19  685650,21 ** 

G x A 113 (1) 254147,92 ** 

Resíduo 366 (1) 120566,11  

Média (kg.ha-1)  1226,59 

CV (%)  28,30 

** Significativo ao nível de 1%, pelo teste F; CV: coeficiente de variação (%).
(1)

 ajuste do GL pelo 
método proposto por Cochran. 
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Os resultados da análise de adaptabilidade e estabilidade pelo método de 

regressão linear de Eberhart e Russell (1966) e pelo método de Cruz et al. (1989) 

são apresentados na Tabela 14. 

Com relação ao coeficiente de regressão (  1i = 1) do modelo proposto por 

Eberhart e Russell (1966)que mede a adaptabilidade dos genótipos, percebe-se que 

60% dosgenótipos avaliadosapresentaram adaptabilidade ampla, sendo que destes, 

sete genótipos obtiveram produtividade média acima da média geral (1.226,60 kg.ha-

1). Em relação à estabilidade dos genótipos avaliados, constata-se que 60% 

apresentaram alta estabilidade (    
  = 0), sendo que destes, a metade obteve 

produtividade média acima da média geral. Os genótipos que apresentaram 

adaptabilidade ampla e alta estabilidade, além de média acima da média geral foram 

as linhagensMNC02-676F-1, MNC01-649F-2-1, MNC02-677F-2 e a cultivar Pingo de 

ouro-1-2(Tabela 14). 

Ao analisar o parâmetro (R2) que também mede a estabilidade, observa-se 

uma amplitude de variação de 62% a linhagem MNC01-649F-2-11 a 94% a linhagem 

MNC02-689F-2-8(Tabela 14). Com exceção das cultivares BRS Xiquexique, BRS 

Aracê, BRS Juruá e das linhagens MNC02-675-4-9 e MNC01-649F-2-11, os demais 

genótipos apresentaram R² próximos ou acima de 80%, indicando que a 

previsibilidade dos genótipos é aceitável. 
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Tabela 14.Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade fenotípica, pelos métodos de Eberhart e Russel (1966) e 

Cruz et al. (1989), para 20 genótipos de feijão-caupi de porte semiprostrado (VCU-PP), avaliados em 9 ambientes na 

região do cerrado brasileiro, nos anos de 2010 a 2012. Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI, 2013. 

Genótipos Média
(1) 

Eberhart e Russell  Cruz et al. 

  1i
(2)

    
 (3)

 R² (%)    1i   1i+   2i
(4)

    
 

 R² (%) 

BRS Xiquexique 1451,20 a 0,83 ns 23235 * 75 
 

0,83 ns 0,82 ns 208766,95 * 75 

MNC02-701F-2 1439,61 a 1,39 ** 32845 * 88 
 

1,40 ** 1,37 ns 253434,95 ** 88 

MNC02-675-4-9 1324,23 b 1,11 ns 56209 ** 76 
 

1,29 * 0,48 * 258749,45 ** 83 

MNC02-677F-5 1323,40 b 1,27 * 20179 ns 88 
 

1,34 * 1,00 ns 175268,93 ns 90 

MNC02-676F-1 1308,84 b 0,88 ns 656 ns 87 
 

0,88 ns 0,85 ns 103263,17 ns 87 

Pingo de ouro-1-2 1299,41 b 0,80 ns 3119 ns 84 
 

0,80 ns 0,80 ns 114912,40 ns 84 

MNC01-649F-1-3 1298,85 b 1,05 ns 36047 * 79 
 

1,08 ns 0,94 ns 265457,50 ** 79 

MNC01-649F-2-11 1282,84 b 0,70 * 38410 ** 62 
 

0,93ns -0,11 ** 105053,93 ns 86 

MNC02-675F-9-5 1243,80 b 0,72 * 6783 ns 78 
 

0,60 ** 1,11 ns 90667,58 ns 85 

MNC01-649F-2-1 1241,37 b 0,83 ns 4041 ns 89 
 

0,78 ns 1,00 ns 73704,60 ns 90 

MNC02-677F-2 1239,02 b  1,19 ns 18648 ns 87 
 

1,39 ** 0,47 * 51648,49 ns 97 

BRS Marataoã 1233,84 b 1,33 ** 32685 * 87 
 

1,33 * 1,31 ns 252805,33 ** 87 

MNC02-689F-2-8 1219,27 b 1,18 ns -3592 ns 94 
 

1,19 ns 1,15 ns 83333,83 ns 94 

MNC03-761F-1 1211,27 b 0,73 * 4692 ns 80 
 

0,73 * 0,71 ns 122202,84 ns 80 

MNC03-736F-2 1183,71 b 1,22 ns 5523 ns 92 
 

1,08 ns 1,71 ** 63942,50 ns 96 

BR17 Gurguéia 1141,99 c 1,01 ns 9559 ns 87 
 

0,94 ns 1,27 ns 127323,93 ns 88 

MNC02-680F-1-2 1131,18 c 0,78 ns 11901 ns 79 
 

0,80 ns 0,71 ns 154372,62 ns 79 

MNC03-736F-6 1087,52 c 1,41 ** 12679 ns 92 
 

1,25 ns 1,98 ** 73374,83 ns 96 

BRS Aracê 1031,32 c 0,80 ns 29855 * 71 
 

0,60 ** 1,49 ns 115475,75 ns 86 

BRS Juruá 839,15 d 0,70 * 27992 * 66 
 

0,65 * 0,86 ns 223671,28 * 67 

Média geral 1226,60         

ns Não-significativo. * e **Significativo pelo teste t, a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente.
(1) 

Médias seguidas pela mesma letra pertencem a uma 

mesma classe (P≤0,05).
(2)

H0:   1i = 1. 
(3)

H0:    
  = 0. 

(4)
H0:   1i+   2i = 1. 

 

5
2 
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Esses resultados assemelham-se aos trabalhos de Pereira et al. (2009) e 

Mano (2009) nos quais, a maioria das estimativas de R2 dos genótipos foram 

maiores que 80%, indicando que a regressão explicou satisfatoriamente a variação 

exibida pelos genótipos. Entretanto menos de 50 % dos genótipos de feijão-caupi 

avaliados por Nunes (2012), obtiveram resultados com valor de R2 acima de 80 %. 

Em geral, a cultivar Pingo de ouro-1-2 e as linhagens MNC02-676F-1, 

MNC01-649F-2-1 e MNC02-677F-2 podem ser consideradas os melhores genótipos, 

pois, embora não tenham apresentado as maiores produtividades de grãos, 

superaram a média geral dos ensaios e apresentaram ampla adaptabilidade (  1 i= 1), 

alta estabilidade (   
 ) e apresentaram coeficiente de determinação (R2) superior a 

84%. Observa-se que a linhagem MNC02-677F-5 é responsiva a melhoria das 

condições ambientais e mantém bons rendimentos em condições adversas (Tabela 

14).  

Segundo resultados da metodologia de Cruz et al. (1989) (Tabela 14), dos 

genótipos avaliados, apenas as linhagens MNC03-761F-1 e MNC02-675F-9-5 e as 

cultivares BRS Aracê e BRS Juruá apresentaram estimativa de   1i < 1,0. Este 

resultado indica que as mesmas apresentaram baixasensibilidade a ambientes 

desfavoráveis. Quanto ao parâmetro   1i+   2i apenas as linhagens MNC03-736F-2 e 

MNC03-736F-6 apresentaram resultados significativos maior que 1,0, sendo 

adaptadas a ambientais favoráveis e responsivas à melhoria ambiental. No entanto 

apresentam médias abaixo da média geral.Os coeficientes de determinação R2foram 

considerados satisfatórios, o que indica que as retas da regressão explicaram bem o 

comportamento dos genótipos frente às variações ambientais    
 . 

O genótipo de comportamento ideal segundo Cruz et al. (1989), possui 

elevada média produtiva, baixa sensibilidade a ambientes desfavoráveis (  1i < 1), 

responsividade a melhoria ambiental (  1i+   2i > 1) e previsibilidade alta (   
  não-

significativa) ou tolerável(   
  significativas e R2 acima de 80%). O genótipo de 

comportamento ideal não foi encontrado entre os avaliados.Resultados semelhantes 

foram obtidos nos estudos de Carvalho et al. (2006), Mano (2009) e Nunes (2012). 

Na Tabela 15 é apresentado o resultado da metodologia de Lin e Binns 

(1988), modificada por Carneiro (1998). Constatou-se que as linhagensMNC04-

677F-5, MNC02-701F-2 e MNC02-676F-1 e a cultivar BRS Xiquexique, além de, 

apresentarem os menores valores de    geral, também se apresentaram nas 
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primeiras colocações para os parâmetros    favorável e desfavorável. Pode-se inferir 

que a cultivar Xiquexique, além de ser considerada a mais estável, foi a segunda 

mais responsiva a melhoria dos ambientes favoráveis e a mais adaptada a 

ambientes desfavoráveis. A linhagem MNC02-701F-2 é a mais responsiva a 

melhoria dos ambientes favoráveis. Os genótipos mais estáveis e adaptados são os 

mais produtivos. 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   . 

 

Tabela 15.Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade fenotípica de 

20 genótipos de feijão-caupi de porte semiprostrado (VCU-PP), 

avaliados em 9 ambientes na região do cerrado brasileiro, nos anos de 

2010 a 2012, pelo método de Lin e Binns (1988) modificado por Carneiro 

(1998), com decomposição de    (parâmetro de estabilidade e 

adaptabilidade) em favorável (   ) e desfavorável (   ). Embrapa Meio-

Norte, Teresina-PI, 2013. 

Genótipos 
(1)

Média
 

Lin e Binns modificado 

   

(x10
3
) 

(2)
C 

    

(x10
3
) 

C 
    

(x10
3
) 

C 

BRS Xiquexique 1451,20 a 48 1 44 2 51 1 

MNC02-701F-2 1439,61 a 62 2 21 1 94 7 

MNC02-675-4-9 1324,23 b 108 7 49 5 154 15 

MNC02-677F-5 1323,40 b 93 4 65 4 116 10 

MNC02-676F-1 1308,84 b 81 3 85 3 77 5 

Pingo de ouro-1-2 1299,41 b 94 5 143 9 55 2 

MNC01-649F-1-3 1298,85 b 104 6 67 6 135 9 

MNC01-649F-2-11 1282,84 b 114 8 130 10 102 8 

MNC02-675F-9-5 1243,80 b 125 11 171 14 89 4 

MNC01-649F-2-1 1241,37 b 124 10 157 12 98 3 

MNC02-677F-2 1239,02 b 118 9 70 7 157 17 

BRS Marataoã 1233,84 b 134 13 107 8 156 16 

MNC02-689F-2-8 1219,27 b 129 12 113 11 141 12 

MNC03-761F-1 1211,27 b 141 14 205 17 89 6 

MNC03-736F-2 1183,71 b 151 15 153 13 149 14 

BR17 Gurguéia 1141,99 c 164 16 193 16 141 13 

MNC02-680F-1-2 1131,18 c 169 17 246 18 107 11 

MNC03-736F-26f-6 1087,52 c 217 18 177 15 250 19 

BRS Aracê 1031,32 c 246 19 302 19 202 18 

BRS Juruá 839,15 d 401 20 438 20 371 20 

Média geral 1226,60       
(1) 

Médias seguidas pela mesma letra pertencem a uma mesma classe (P≤0,05).
(2)

Classificação dos 
genótipos quanto à estabilidade. 
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 Nunes (2012), ao avaliar genótipos de feijão-caupi por esse método, 

encontrou resultados semelhantes. O autor obteve genótipos amplamente 

adaptados e estáveis, associados a elevadas produtividades. Em avaliações na 

cultura do feijoeiro comum Pereira et al. (2009) também obteve resultados 

semelhantes. 

As estimativas de médias e ecovalências, avaliadas pelo método de Wricke 

(1965) são apresentadas na Tabela 16. Os genótipos mais estáveis, ou seja, 

aqueles que menos contribuíram para a interação foram as linhagens MNC01-649F-

2-1, MNC02-689F-2-8 e MNC02-676F-1 e as cultivares Pingo de ouro-1-2 e BR17 

Gurguéia. Com exceção da BR17 Gurguéia, os demais genótipos mais estáveis 

apresentaram média semelhante à média geral. Os genótipos menos estáveis, ou 

seja, os que mais interagiram com os ambientes foram MNC02-701F-2, MNC02-

675F-4-9 e MNC01-649F-2-11. 
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Tabela 16.Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade fenotípica, pelos métodos de estabilidade de Wricke (1965) 

e Annicchiarico (1992) (   - índice de confiança), com decomposição em ambientes favoráveis (   ) e desfavoráveis 

(   ), para 20 genótipos de feijão-caupi de porte semiprostrado (VCU-PP), avaliados em 9 ambientes na região do 

cerrado brasileiro, nos anos de 2010 a 2012. Embrapa Meio-Norte, 2013.  

  
Wricke 

 
Annicchiarico 

 
(1)

Média       (%) 
 

   
(2)

C     Rank     Rank 

BRS Xiquexique 1451,20 a 1402892 4,88 
 

116 1 112 2 120 1 

MNC02-701F-2 1439,61 a 2404072 8,37 
 

108 2 118 1 101 8 

MNC02-675-4-9 1324,23 b 2253794 7,85 
 

100 7 111 3 92 10 

MNC02-677F-5 1323,40 b 1577257 5,49 
 

99 10 109 4 91 12 

MNC02-676F-1 1308,84 b 699581 2,44 
 

105 3 101 7 109 4 

Pingo de ouro-1-2 1299,41 b 902563 3,14 
 

104 4 97 11 112 2 

MNC01-649F-1-3 1298,85 b 1628026 5,67 
 

101 6 105 6 97 9 

MNC01-649F-2-11 1282,84 b 2174646 7,57 
 

102 5 100 8 103 7 

MNC02-675F-9-5 1243,80 b 1225799 4,27 
 

100 8 91 14 109 3 

MNC01-649F-2-1 1241,37 b 647764 2,26 
 

99 9 94 12 105 5 

MNC02-677F-2 1239,02 b 1326516 4,62 
 

92 13 106 5 81 17 

BRS Marataoã 1233,84 b 2127175 7,41 
 

87 17 100 9 79 18 

MNC02-689F-2-8 1219,27 b 687196 2,39 
 

93 12 99 10 88 15 

MNC03-761F-1 1211,27 b 1128896 3,93 
 

98 11 90 15 104 6 

MNC03-736F-2 1183,71 b 1030329 3,59 
 

90 14 92 13 88 13 

BR17 Gurguéia 1141,99 c 871283 3,03 
 

88 15 88 17 88 14 

MNC02-680F-1-2 1131,18 c 1183909 4,12 
 

88 16 84 18 91 11 

MNC03-736F-26f-6 1087,52 c 1912348 6,66 
 

78 19 90 16 71 19 

BRS Aracê 1031,32 c 1653783 5,76 
 

80 18 76 19 84 16 

BRS Juruá 839,15 d 1880888 6,55 
 

64 20 68 20 61 20 

TOTAL 1226,60
(2) 

28718716 100,00 
       (1) 

Médias seguidas pela mesma letra pertencem a uma mesma classe (P≤0,05).
(2)

Classificação dos genótipos quanto à estabilidade.
(2) 

média geral dos 
genótipos em kg.ha

-1
. 

5
6 



57 
 

As análises do método de Annichiarico (1992) estão apresentadas na Tabela 

16. Com a análise foi possível identificar os genótipos BRS Xiquexique, MNC02-

676F-1, MNC02-701F-2, Pingo de ouro-1-2, MNC01-649F-1-3 e MNC01-649F-2-11 

com índice de confiança (  ) superior a 100%, o que indica que esses genótipos 

superam a média dos ambientes com percentual entre 1 e 16 % de produção.  

Nos ambientes favoráveis (   ), os genótipos que se destacaram foram BRS 

Xiquexique, MNC02-701F-2, MNC02-675-4-9, MNC02-677F-5, MNC02-676F-1, 

MNC01-649F-1-3 e MNC02-677F-2, que superaram a média dos ambientes entre 1 

e18 % de produção. Nos ambientes desfavoráveis (    , 45 % dos genótipos 

superaram a média dos ambientes, com destaque para as cultivares BRS 

Xiquexique e Pingo de ouro-1-2, com 20 e 12 % de superioridade de produção, 

respectivamente. 

A metodologia de Eberhart e Russell (1966) foi eficiente por indicar genótipos 

com ampla adaptabilidade e alta estabilidade, pela qual se destacam os genótipos 

MNC02-676F-1, MNC01-649F-2-1, MNC02-677F-2 e Pingo de ouro-1-2. Esses 

mesmos genótipos, com exceção MNC02-677F-2estão entre os genótipos mais 

estáveis segundo a metodologia de Wricke (1965). 

A metodologia de Lin e Binns (1988) modificado por Carneiro (1998) 

classificou os genótipos que apresentam as melhores médias de produtividade, BRS 

Xiquexique e MNC02-701F-2, como os mais estáveis e entre os mais responsivos a 

melhoria dos ambientes favoráveis e adaptados a ambientes desfavoráveis. Esses 

mesmos genótipos, apresentaram índice de confiança superior a 100 %, segundo 

revela a metodologia de Annicchiarico (1992). 

As metodologias de Wricke (1965) e Cruz et al. (1989) se mostraram pouco 

informativas em detectar genótipos estáveis e adaptados no grupo de genótipos 

avaliados. A metodologia de Wricke (1965) indica apenas a contribuição de cada 

genótipo para a interação genótipos x ambientes, consequentemente, não consegue 

mostrar o desempenho dos genótipos, exigindo a complementação por outras 

metodologias de análise de adaptabilidade. 
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4.3 Análise dos experimentos VCU de porte ereto 

 

4.3.1 Análises de variância individual 

Os resultados das médias, análises de variância individuais e as estimativas 

dos coeficientes de variação genéticos (CVs) relacionados aos nove ensaios de 

feijão-caupi de porte ereto encontram-se na Tabela 17.  

Observa-se que foram detectadas diferenças significativas entre os genótipos 

a 1,0 e 5,0% de probabilidade pelo teste F para a maioria dos caracteres, nos 

ambientes avaliados. Para peso de 100 grãos houve diferença significativa para 

todos os ambientes, constatando a grande variabilidade encontrada entre os 

genótipos para esse caráter.O ensaios de Balsas, 2010 e São Raimundo das 

Mangabeiras, 2012 apresentaram médias para peso de 100 grãos promissoras com 

valores de 20,02 e 21,71g respectivamente. 

 Para o caráter índice de grãos foram detectadas diferenças significativas 

(P≤0,05) entre os genótipos para os ensaios de São Raimundo das Mangabeiras no 

ano de 2010 e para todos os ensaios realizados no ano de 2012. Para produtividade 

de grãos foi constatada variabilidade entre os genótipos para a maioria dos ensaios 

exceto os ensaios de Balsas nos anos de 2011 e 2012 e em São Raimundo das 

Mangabeiras 2012. Os resultados indicam que há presença de variabilidade 

genética entre os genótipos avaliados o que torna viável a seleção para esses 

caracteres. 

Valores promissores para produtividade de grãos com valor superior a 1600 

kg/ha-1 foram obtidos em todos os ensaios realizados em 2010 e em 2011, exceto 

em Balsas. 

 Esses resultados são concordantes aos obtidos por Santos (2011), que 

observou variabilidade genética entre cultivares de feijão-caupi para produtividade 

de grãos, na região do vale do São Francisco; e aos obtidos por Texeira et al. (2010) 

que também encontraram diferenças significativas para número de grãos por vagem, 

peso de cem grãos e produtividade de grãos avaliados em oito cultivares de feijão-

caupi avaliadas nas condições edafoclimáticas do cerrado goiano. 
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Tabela 17. Resumos das análises de variância individual para as variáveis peso de vagem (PV), número de grãos por vagem 

(NGV), peso de grãos por vagem (PGV), peso de 100 grãos (P100G), índice de grãos (IG) e produtividade de grãos 

(PG) obtidas a partir da avaliação de 20 genótipos de feijão-caupi de porte ereto (VCU-PE), em nove ensaios na 

Região Nordeste e Centro-oeste do Brasil, no período de 2010 a 2012. Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI, 2013. 

Ensaio 

PV NGV PGV P100G IG PG 

Média QM 
CV 

(%) 
Média QM 

CV 

(%) 
Média QM 

CV 

(%) 
Média QM 

CV 

(%) 
Média QM 

CV 

(%) 
Média QM 

CV 

(%) 

BA10 3,66 0,53** 10,63 14,70 7,18** 9,94 2,29 0,29** 10,99 20,02 10,07** 10,07 79,99 25,12ns 4,17 1969,70 314272,02* 25,54 

PL10 3,49 0,48** 9,97 14,23 4,42** 7,64 2,75 0,30** 10,37 19,43 11,56** 7,34 79,12 27,14ns 3,72 1670,59 365088,70** 22,30 

SRM10 3,64 0,40** 12,66 14,49 3,44* 10,52 2,79 0,18* 13,00 19,27 6,01** 10,12 77,06 36,03* 3,88 1613,00 317025,26** 31,88 

BA11 2,94 0,42** 10,23 13,51 7,40** 9,46 2,32 0,16ns 10,79 17,27 10,50** 8,14 79,12 29,45ns 5,02 1199,03 71009,90ns 30,88 

PL11 4,11 0,37** 12,40 14,29 4,52** 9,75 2,68 0,17* 13,83 18,85 8,96** 8,36 65,44 16,56ns 7,04 1775,28 619864,66** 27,35 

SRM11 3,15 0,47** 11,55 13,47 5,89** 12,15 2,56 0,24** 13,41 19,11 7,64** 8,65 81,44 24,96ns 4,15 1657,50 300763,15* 39,23 

BA12 3,44 0,45** 11,62 13,55 5,79** 8,82 2,62 0,19* 13,03 19,44 6,49** 8,05 76,33 37,70** 11,57 974,60 211894,40ns 22,03 

PL12 3,41 0,15ns 9,68 13,67 3,66* 8,56 2,57 0,12ns 10,31 18,88 7,86** 6,82 75,24 39,02** 3,14 1281,70 322514,06** 28,33 

SRM12 3,61 0,39** 14,11 12,71 2,25ns 12,40 2,75 0,18* 14,27 21,71 6,66** 8,64 76,59 34,86* 5,14 809,27 190003,10ns 28,06 

** e * significativo a 1% e 5%, respectivamente e nsnão-significativo pelo teste F; CV: coeficiente de variação (%). BA10 (Balsas, 2010); PL10 (Primavera do 

Leste, 2010); SRM10 (São Raimundo das Mangabeira, 2010); BA11 (Balsas, 2011); PL11 (Primavera do Leste, 2011); SRM11 (São Raimundo das 

Mangabeira, 2011); BA12 (Balsas, 2012); PL12 (Primavera do Leste, 2012); SRM12 (São Raimundo das Mangabeira, 2012). 

  

5
9 
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4.3.2 Análises de variância conjunta 

O resumo das análises de variância conjunta, dos caracteres peso de vagem, 

número de grãos por vagem, peso de grãos por vagem, peso de 100 grãos, índice 

de grãos e produtividade de grãos encontram-se na Tabela 18. As análises mostram 

efeitos significativos (P ≤0,01) para todos os caracteres, somente para a interação 

anos x locais e para a fonte de variação genótipos, sendo que nesta última apenas 

para o caráter produtividade de grãos foram encontradas diferenças significativas a 

10,0% de probabilidade pelo teste F. 

Um dos principais objetivos do programa de melhoramento do feijão-caupi é a 

seleção de linhagens que possuam o porte ereto associadas a alta produtividade de 

grãos. A interação tripla genótipos x anos x locais para produtividade de grãos 

apresentou diferença significativa (P ≤ 0,01) indicando que há comportamento 

diferenciado entre os genótipos nos diferentes anos de avaliação e nos diferentes 

locais de avaliação. 

A interação genótipos x anos x locais, também mostrou-se significativa para 

peso de vagem, número de grãos por vagem e peso de grãos por vagem. Esta 

interação reflete as diferentes sensibilidades dos genótipos às variações do 

ambiente, resultando em mudanças de seus desempenhos relativos. Diferenças 

entre os valores genotípicos podem aumentar ou diminuir de um ambiente para 

outro, fato esse que possibilita a classificação de genótipos mais estáveis e 

adaptados aos diferentes ambientes. 

Os resultados discordam dos obtidos por Freire Filho et al. (2005b), e 

Vilarinho et al. (2006) que ao avaliarem a produtividade de grãos para genótipos de 

feijão-caupi de porte semiereto encontraram resultados significativos para genótipos 

e interação genótipos x ambientes. Os ambientes considerados por esses autores 

têm como base na combinação de locais e anos. 

Os efeitos de ano, interação anos x genótipos e locais x genótipos 

apresentaram resultados não significativos para todos os caracteres. Esse resultado 

indica que não há comportamento diferenciado entre os genótipos em relação aos 

três anos avaliados e entre os genótipos e os três locais avaliados. 
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Tabela 18. Resumo da análise de variância conjunta para as variáveis peso de vagem (PV), número de grãos por vagem (NGV), 

peso de grãos por vagem (PGV), peso de 100 grãos (P100G), índice de grãos (IG) e produtividade de grãos (PG) 

obtidas a partir da avaliação de 20 genótipos de feijão-caupi de porte ereto (VCU-PE), em nove ensaios na Região 

Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, no período de 2010 a 2012. Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI, 2013. 

Fonte de 

Variação 

 PV NGV PGV P100G IG PG 

GL QM 
R

2 

(%)
 

QM R
2 
(%)

 
QM R

2 
(%)

 
QM R

2 
(%)

 
QM R

2 
(%)

 
QM R

2 
(%)

 

(Bloco/Ano)/Local 27 0,14  2,19  0,11  3,24  36,91  400434,63  

Local (L) 2 2,25ns - 83,05* - 5,40ns - 163,71ns - 765,14ns - 33890873,49* - 

Ano (A) 2 6,37ns - 16,17ns - 0,43ns - 89,29ns - 2128,22ns - 3400260,75ns - 

Genótipos (G) 19 1,96*** - 22,22*** - 0,81*** - 50,84*** - 154,79*** - 573621,18* - 

L x A 4 13,08*** - 13,48*** - 1,86*** - 90,69*** - 2038,71*** - 5773138,14*** - 

L x G 38 0,21ns 24,59 3,15ns 28,21 0,12ns 24,56 3,47ns 27,84 17,24ns 29,70 292172,49ns 27,32 

A x G 38 0,17ns 19,70 2,88ns 25,80 0,08ns 16,66 2,66ns 21,40 13,63ns 23,50 281309,23ns 26,31 

L x A x G 76 0,24*** 55,71 2,57** 45,99 0,15** 58,78 3,16ns 50,77 13,58ns 46,80 247962,65*** 46,37 

Resíduo 513 0,16 - 1,89 - 0,10 - 2,73 - 18,76 - 163098,54 - 

CV (%)  11,74 9,95 12,37 8,56 5,65 28,07 

CVg/CVe  0,54 0,52 0,43 0,69 0,45 0,20 

***, ** e * significativo a 1%, 5% e 10%, respectivamente e nsnão-significativo pelo teste F; CV: coeficiente de variação (%); h²: herdabilidade (%) e CVg/CVe: 
razão entre os coeficientes de variação genética e experimental; R

2
: Coeficiente de determinação (%). 

 

6
1 
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Com base nas estimativas dos coeficientes de variação experimental (CV%), 

os caracteres número de grãos por vagem, peso de 100 grãos e índice de grãos 

apresentaram alta precisão experimental, enquanto que os caracteres peso de 

vagem e peso de grãos por vagem, apresentaram média precisão experimental. A 

produtividade de grãos por ser um caráter muito influenciado pelas condições 

ambientais apresentou um CV% elevado (Tabela 18). As estimativas de CV% para 

produtividade de grãos foram semelhantes às obtidas em outros estudos dessa 

natureza realizadas com genótipos de feijão-caupi de porte ereto e semiereto, 

conduzidos por Freire Filho et al. (2002) e Rocha et al. (2007). Para os demais 

caracteres, os resultados se assemelham aos obtidos por Matos Filho et al. (2009), 

Cardoso e Ribeiro (2006) Correa et al. (2012) e Lopez et al. (2001). 

A relação CVg/CVe apresentou valores abaixo da unidade para todos os 

caracteres, indicando que a seleção de genótipos promissores com porte ereto 

poderá ser dificultada para os caracteres avaliados. O resultado indica que houve 

presença de influência ambiental na avaliação dos experimentos. 

Observa-se que do mesmo modo do resultado obtido para os genótipos de 

porte semiprostrado o efeito da interação genótipos x locais x anos foi responsável 

pela maior parte da variação total relativa às fonte de variação de interação com 

genótipos, com valores superiores a 46 %. Esse resultado indica que existe maior 

variação quando os genótipos são avaliados em locais e anos diferentes, do que 

quando são avaliados com as fontes de variação anos ou locais isoladamente. 

Nunes (2012), avaliando genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho em ambientes do 

cerrado, observou que a maior parte da variação foi entre genótipos, seguidos da 

interação genótipos x ambientes e por ambientes. O autor considerou como efeito de 

ambientes, a combinação de dois locais em dois anos de avaliação e concluiu que 

essa pequena variação ambiental deve-se ao fato das áreas experimentais serem 

bastante homogêneas. 

Para todos os caracteres avaliados o efeito da interação com locais foi 

relativamente mais importante para a variação com valores entre 24,56 a 29,70%, 

em relação ao efeito de anos com valores entre 16,66 a 26,31% (Tabela 18). Pereira 

et al. (2010), ao avaliarem a importância das fontes de variação em relação a 

interação total entre genótipos de feijoeiro comum, na região Sul do Brasil, 

encontraram a interação genótipos x locais como mais importante seguido por 

genótipos x anos. Entretanto, Silva et al. (2011), ressaltam que apesar da 
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significância das interações genótipos x locais, ela é pouco expressiva quanto à sua 

importância para a variação total, em avaliação de linhagens de feijoeiro comum 

estáveis no estado de Minas Gerais. 

 
4.3.3 Comparação de médias 

As médias dos caracteres avaliados em 20 genótipos de feijão-caupi de porte 

ereto estão dispostas na Tabela 19, onde os genótipos foram agrupados por meio da 

aplicação do teste de agrupamento de médias de Scott-Knott, a 5% de 

probabilidade.Para o caráter peso de vagens, a variação foi de 3,06 g, para a 

linhagem MNCO3-737F-5-10 a 3,88 g, para a cultivar BRS Guariba. Os genótipos 

foram separados em quatro grupos pelo teste de Scott-Knott. A média das linhagens 

(3,47 g) foi semelhante à das cultivares (3.51 g). 

Foram formados quatro grupos, tanto para o caráter número de grãos por 

vagem quanto para peso de grãos por vagem. Em relação ao caráter número de 

grãos por vagem, 45% dos genótipos apresentaram-se superiores e com médias 

acima de 14,15 grãos por vagem. Para peso de grãos por vagem destacaram-se a 

linhagem MNCO2-675F-4-9 e as cultivares BRS Tumucumaque e BRS Guariba, com 

médias superiores a 2,90 g. As linhagens (3,47 g) apresentaram comportamento 

similar aos das cultivares (3,51 g). 

Para o caráter peso de 100 grãos a média geral dos genótipos foi de 19,33 g, 

valor este superior ao encontrado por Silva e Neves (2011b) e Silva et al. (2013) e 

inferior ao encontrado por Santos et al. (2009) e Correa et al. (2012). Os genótipos 

com médias promissoras para o caráter são as cultivares BRS Tumucumaque, 

subclasse comercial branco, e a cultivar BRS Itaim, subclasse comercial fradinho, 

com médias de 21,53 e 21,87 g, respectivamente. 
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Tabela 19. Médias gerais de seis caracteres quantitativos referentes a 20 genótipos 

de feijão-caupi de porte ereto (VCU-PE), de acordo com o teste de Scott-

Knott. Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI, 2013. 

Genótipos PV NGV PGV P100G IG PG 
Subclasse 
comercial 

MNC02-675F-4-9 3,83 a 14,21 a 2,90 a 20,39 b 75,91 b 1622,76 a Mulato 

MNC02-676F-3 3,58 b 14,38 a 2,58 c 18,07 e 72,42 c 1589,66 a Mulato 

BRS Guariba 3,88 a 14,17 a 2,93 a 20,72 b 75,99 b 1575,77 a Branco 

BRS Tumucumaque 3,80 a 13,52 b 2,90 a 21,53 a 76,59 b 1574,55 a Branco 

MNC02-675F-9-2 3,46 b 13,60 b 2,69 b 19,88 c 77,98 a 1562,13 a Mulato 

MNC02-684F-5-6 3,47 b 14,26 a 2,64 c 18,57 d 76,40 b 1534,98 a Branco 

MNC02-675F-9-3 3,44 b 13,88 b 2,66 c 19,32 d 77,84 a 1528,44 a Mulato 

MNC02-675F-4-10 3,72 a 13,72 b 2,80 b 20,49 b 75,49 b 1519,83 a Mulato 

BRS Cauamé 3,28 c 12,47 c 2,45 d 19,67 c 74,98 b 1516,14 a Branco 

MNC02-683F-1 3,57 b 14,82 a 2,73 b 18,50 d 76,79 b 1454,51 a Branco 

MNC03-737F-5-11 3,40 b 14,04 b 2,60 c 18,57 d 76,79 b 1401,95 b Branco 

MNC03-737F-11 3,53 b 14,15 a 2,75 b 19,50 c 78,47 a 1386,61 b Branco 

MNC03-736F-7 3,67 a 13,99 b 2,75 b 19,66 c 75,06 b 1383,04 b Branco 

MNC03-737F-5-4 3,47 b 14,27 a 2,63 c 18,54 d 76,79 b 1374,43 b Branco 

BRS Itaim 3,06 d 11,18 d 2,43 d 21,87 a 80,10 a 1356,73 b Fradinho 

MNC03-737F-5-1 3,20 c 13,96 b 2,51 d 18,08 e 78,72 a 1322,54 b Branco 

MNC02-682F-2-6 3,59 b 13,98 b 2,61 c 18,65 d 73,00 c 1317,32 b Branco 

MNC03-725F-3 3,57 b 14,34 a 2,68 b 18,87 d 75,39 b 1310,46 b Branco 

MNC03-737F-5-9 3,27 c 14,35 a 2,57 c 17,94 e 79,29 a 1288,15 b Branco 

MNC03-737F-5-10 3,06 d 13,65 b 2,43 d 17,80 e 80,05 a 1159,23 b Branco 

Média Linhagens 3,47 14,09 2,64 18,83 76,70 1408,89 - 

Média Cultivares 3,51 12,84 2,68 20,95 76,92 1505,8 - 

Média Geral 3,49 13,85 2,66 19,33 76,70  1438,96 - 
Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, pertencem a uma mesma classe (P≤0,05). 
Caracteres: Peso de vagem (PV), em gramas (g), número de grãos por vagem (NGV), peso de grãos 
por vagem (PGV), em gramas (g), peso de 100 grãos (P100G), em gramas (g), índice de grãos (IG), 
em porcentagem (%) e produtividade de grãos (PG), em kg.ha

-1
. 

 

O grupo mais promissor para a relação peso de grãos secos/peso de vagem 

seca com 35% dos genótipos avaliados, obteve valores variando de 77,84% a 

80,10%, para a linhagem MNCO2-675F-9-3 e para a cultivar BRS Itaim, 

respectivamente. A média geral obtida de 76,70% foi semelhante à obtida por Silva e 

Neves (2011b), em genótipos de feijão-caupi avaliados em cultivo de sequeiro 

(75,00%) e inferior aos genótipos avaliados em cultivo irrigado (79,50%), na qual 

obteve uma média relativamente alta. 

As médias obtidas para produtividade de grãos foram agrupadas em dois 

grupos. O grupo com médias mais promissoras obteve valores variando de 1454,51 
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a 1622,76 kg.ha-1,para as linhagens MNC02-683F-1 e MNC02-675F-4-9, 

respectivamente, agrupando genótipos pertencentes a subclasse comercial branco e 

mulato. Em todos os ambientes avaliados, o desempenho médio (1438,96 kg.ha-1) 

dos genótipos foi superior ao da produtividade média, sob o cultivo de sequeiro, de 

cultivares de feijão-caupi lançadas no período de 1991 a 2009 para região Centro-

Oeste e Nordeste, a qual foi de 1.265,2 e 1.101,5 kg.ha-1, respectivamente (FREIRE 

FILHO et al., 2011) e mostrou-se inferior ao encontrado por Nunes (2012) em 

genótipos de feijão-caupi tipo fradinho, para a região de cerrado, no qual obteve 

média de 1.564,24 kg.ha-1. 

Na tabela 20, estão apresentados os cinco genótipos mais promissores do 

grupo de VCU de porte ereto. As linhagens MNC02-675F-4-9, MNC02-675F-4-10 e 

MNC02-675F-9-2, apresentaram média de produtividade de grãos estatisticamente 

iguais as cultivaresBRS Guariba e BRS Tumucumaque. Além disso, apresentam 

potenciais superiores ou semelhantes a essas cultivares para os demais caracteres, 

com exceção da linhagem MNC02-675F-9-2, que embora apresente grãos com peso 

inferior a 20 g foi a que apresentou a melhor média para índice de grãos, indicando 

que essa linhagem apresenta vantagens no manuseio das vagens. Como essas 

linhagens são pertencentes a subclasse comercial mulato, diferentemente das 

cultivares que são da subclasse branco, elas apresentam mercado diferenciado e 

apresentam assim potencial para serem lançadas como cultivares. 
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Tabela 20. Quadro resumo das médias gerais de seis caracteres quantitativos 

referentes a 5 genótipos de feijão-caupi de porte ereto (VCU-PE) com 

médias promissoras, de acordo com o teste de Scott-Knott. Embrapa 

Meio-Norte, Teresina-PI, 2013. 

Genótipos PV NGV PGV P100G IG PG 
Subclasse 

comercial 

MNC02-675F-4-9 3,83 a 14,21 a 2,90 a 20,39 b 75,91 b 1622,76 a Mulato 

BRS Guariba 3,88 a 14,17 a 2,93 a 20,72 b 75,99 b 1575,77 a Branco 

BRS Tumucumaque 3,80 a 13,52 b 2,90 a 21,53 a 76,59 b 1574,55 a Branco 

MNC02-675F-9-2 3,46 b 13,60 b 2,69 b 19,88 c 77,98 a 1562,13 a Mulato 

MNC02-675F-4-10 3,72 a 13,72 b 2,80 b 20,49 b 75,49 b 1519,83 a Mulato 

Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, pertencem a uma mesma classe (P≤0,05). 
Caracteres: Peso de vagem (PV), em gramas (g), número de grãos por vagem (NGV), peso de grãos 
por vagem (PGV), em gramas (g), peso de 100 grãos (P100G), em gramas (g), índice de grãos (IG), 
em porcentagem (%) e produtividade de grãos (PG), em kg.ha

-1
. 

 

4.3.4 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 (Tabela 

21).  

 

Tabela 21. Análise de variância conjunta, da produtividade de grãos (kg.ha-1), para 

vinte genótipos de feijão-caupi de porte ereto (VCU-PE) avaliados em 

nove ambientes da região do cerrado brasileiro, no período de 2010 a 

2012. Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI, 2013. 

Fontes de Variação GL Quadrados Médios 

Blocos/Ambientes 27 400434,63  

Ambientes (A) 8 12209352,63 ** 

Genótipos (G) 19 573621,18 ** 

G x A 152 267351,76 ** 

Resíduo 513 163098,54  

Média (kg.ha-1)  1438,96  

CV (%)  28,06  

** Significativo ao nível de 1%, pelo teste F; CV: coeficiente de variação (%). 
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Os resultados da análise de adaptabilidade e estabilidade pelo método de 

regressão linear de Eberhart e Russell (1966) e pelo método de Cruz et al. (1989) 

são apresentados na Tabela 22.Com relação ao parâmetro   1iproposto por Eberhart 

e Russell (1966), observa-se que 70% dos genótipos avaliados apresentou 

adaptabilidade ampla (   1i= 1), sendo que destes, oito genótipos obtiveram 

produtividade média acima da média geral (1438,96 kg.ha-1). Em relação à 

estabilidade dos genótipos avaliados, constata-se que a maioria, exceto a cultivar 

BRS Tumucumaque e a linhagem MNC02-675F-9-3,apresentaram alta estabilidade 

(   
  = 0), sendo que destes, oito genótipos obtiveram produtividade média acima da 

média geral. Os genótipos que atendem ao conceito de Eberhart e Russell (1966) 

como genótipos ideais são MNC02-675F-4-9, MNC02-676F-3, BRS Guariba, 

MNC02-675F-9-2, MNC02-684F-5-6, BRS Cauamé e MNC02-683F-1. 

A estabilidade medida pelo parâmetro (R2) revela que houve uma grande 

amplitude de variação, no valor de 31% referente a cultivar BRS Tumucumaque a 

92% pra linhagem MNC03-737F-5-11 e apenas 40% dos genótipos apresentaram 

valores superiores de R2> 80%. Nunes (2012) obteve resultados semelhantes, já 

que em seu estudo foi observada grande amplitude de variação, desde 1,67% a 

95,60% além de apenas 30% dos genótipos avaliados apresentaram estimativas de 

R2> 80%. Com isso, infere-se que a regressão pode não estar explicando 

satisfatoriamente o comportamento da maioria dos genótipos nestes ambientes. 

Entretanto, Rocha et al. (2009) em avaliações do feijoeiro comum encontraram 

valores de R2 superiores a 88% para todos os genótipos avaliados em ambientes da 

Região Sul do Brasil. 

Em geral, as cultivares BRS Cauamé, BRS Guariba e as linhagens MNC02-

676F-3, MNC02-684F-5-6, MNC02-675F-4-9, MNC02-675F-9-2 e MNC02-683F-

1podem ser consideradas os melhores genótipos, pois apresentaram altas médias 

de produtividade e apresentaram comportamento altamente previsível (   
 ) e ampla 

adaptabilidade (  1i = 0). O desempenho da linhagem MNC02-675F-4-10 melhora em 

resposta às condições ambientais favoráveis, sendo capaz de manter os seus 

rendimentos em condições ambientais adversas, pois apresenta   1i > 1 e   
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Tabela 22.Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade fenotípica, pelos métodos de Eberhart e Russel (1966) e 

Cruz et al. (1989), para 20 genótipos de feijão-caupi de porte ereto (VCU-PE), avaliados em 9 ambientes na região do 

cerrado brasileiro, nos anos de 2010 a 2012. Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI, 2013. 

  
Eberhart e Russell  Cruz et al. 

Genótipo  
(1)

Média   1i    
  R² (%)    1i   1i+   2i    

 
 R² (%) 

MNC02-675F-4-9 1622,77 a 1,20 ns 36752 ns 76  1,32 ns -0,46 * 198904 ns 87 

MNC02-676F-3 1589,67 a 1,28 ns 7711 ns 85  1,28 ns 1,27 ns 226258 ns 86 

BRS Guariba 1575,77 a 0,95 ns -4559 ns 81  0,99 ns 0,39 ns 150808 ns 83 

BRS Tumucumaque 1574,55 a 0,64 * 118227 ** 31  0,53 * 2,14 ns 610823 ** 44 

MNC02-675F-9-2 1562,13 a 1,23 ns 34689 ns 77  1,31 ns 0,10 ns 278075 ns 83 

MNC02-684F-5-6 1534,98 a 1,13 ns -17063 ns 90  1,15 ns 0,83 ns 105548 ns 91 

MNC02-675F-9-3 1528,45 a 1,10 ns 68606 ** 66  1,11 ns 1,04 ns 510229 ** 66 

MNC02-675F-4-10 1519,83 a 1,45 * 3400 ns 89  1,48 ** 1,07 ns 197646 ns 90 

BRS Cauamé 1516,14 a 1,03 ns -7052 ns 84  1,00 ns 1,42 ns 148423 ns 85 

MNC02-683F-1 1454,52 a 0,70 ns -16876 ns 78  0,76 ns -0,16 ns 67571 ns 87 

MNC03-737F-5-11 1401,96 b 1,41 * -10797 ns 92  1,35 * 2,25 ns 98438 ns 94 

MNC03-737F-11 1386,61 b 1,30 ns 23436 ns 82  1,24 ns 2,15 ns 257831 ns 85 

MNC03-736F-7 1383,05 b 1,39* 7641 ns 87  1,41 * 1,10 ns 221306 ns 88 

MNC03-737F-5-4 1374,44 b 0,76 ns 16928 ns 64  0,66 ns 2,15 ns 157630 ns 79 

BRS Itaim 1356,74 b 0,73 ns 26411 ns 58  0,70 ns 1,18 ns 302184 ns 60 

MNC03-737F-5-1 1322,55 b 0,72 ns 4777 ns 66  0,79 ns -0,28 ns 153172 ns 76 

MNC02-682F-2-6 1317,33 b 1,10 ns 37647 ns 73  1,08 ns 1,35 ns 362489 * 73 

MNC03-725F-3 1310,47 b 0,68 ns 1124 ns 65  0,74 ns -0,18 ns 151568 ns 74 

MNC03-737F-5-9 1288,16 b 0,59 * -12691 ns 68  0,50 ** 1,80 ns 45042 ns 89 

MNC03-737F-5-10 1159,23 0,52 ** 11925 ns 47  0,50 ** 0,79 ns 241680 ns 49 

Média geral 1438,96         

ns: Não-significativo. * e **Significativo pelo teste t, a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente.
(1) 

Médias seguidas pela mesma letra pertencem a uma 
mesma classe (P≤0,05). 

6
8 
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Segundo resultados da metodologia de Cruz et al. (1989) (Tabela 22), dos 

genótipos avaliados, apenas a cultivar BRS Tumucumaque e as linhagens MNC03-

737F-5-9 e MNC03-737F-5-10 apresentaram estimativa de   1i< 1,0. Este resultado 

indica que as mesmas apresentaram baixa sensibilidade a ambientes 

desfavoráveis.Quanto ao parâmetro   1i+   2i nenhum genótipo avaliado apresentou 

resultado significativo e maior que 1,0, não sendo detectados genótipos adaptados a 

ambientais favoráveis. 60% dos genótipos apresentaram coeficientes de 

determinação (R2> 80%), considerados satisfatórios, o que indica para esses 

genótipos, que as retas da regressão explicam bem o comportamento dos genótipos 

frente às variações ambientais. Não foi encontrado genótipo que apresentasse 

comportamento ideal segundo os critérios estabelecidos por Cruz et al. (1989). 

Na Tabela 23 é apresentadoo resultado da metodologia de Lin e Binns (1988) 

modificada por Carneiro (1998).Constatou-se que as linhagens MNC02-675F-4-9, 

MNC02-676F-3 e MNC02-684F-5-6 e a cultivar BRS Guariba,além de apresentarem 

o melhor potencial produtivo mostram os menores valores de    geral e  favorável e 

posições intermediárias no parâmetro    desfavorável. 

A cultivar BRS Tumucumaque foi a mais adaptada a ambientes 

desfavoráveis. A linhagem MNC02-675F-4-10 é a mais responsiva a melhoria das 

condições ambientais. 
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Tabela 23.Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade fenotípica de 

20 genótipos de feijão-caupi de porte ereto (VCU-PE), avaliados em 9 

ambientes na região do cerrado brasileiro, nos anos de 2010 a 2012, 

pelos métodos de Lin e Binns (1988) modificado por Carneiro (1998), 

com decomposição de   (parâmetro de estabilidade e adaptabilidade) 

em favorável (   ) e desfavorável (   ). 

Genótipos 
(1)

Média 

Lin e Binns modificado por Carneiro 

   

(x10
3
) 

(2)
C 

    

(x10
3
) 

C 
    

(x10
3
) 

C 

MNC02-675F-4-9 1622,77 a 93 1 79 2 110 8 

MNC02-676F-3 1589,67 a 98 2 81 3 119 11 

BRS Guariba 1575,77 a 107 4 131 6 78 3 

BRS Tumucumaque 1574,55 a 153 9 229 13 58 1 

MNC02-675F-9-2 1562,13 a 123 6 108 5 142 12 

MNC02-684F-5-6 1534,98 a 102 3 102 4 101 6 

MNC02-675F-9-3 1528,45 a 141 8 165 10 110 9 

MNC02-675F-4-10 1519,83 a 132 7 74 1 204 16 

BRS Cauamé 1516,14 a 118 5 143 7 88 4 

MNC02-683F-1 1454,52 a 156 10 226 12 68 2 

MNC03-737F-5-11 1401,96 b 191 11 162 9 227 18 

MNC03-737F-11 1386,61 b 220 13 215 11 227 17 

MNC03-736F-7 1383,05 b 200 12 162 8 247 20 

MNC03-737F-5-4 1374,44 b 229 14 320 16 116 10 

BRS Itaim 1356,74 b 242 16 351 17 106 7 

MNC03-737F-5-1 1322,55 b 237 15 281 14 182 14 

MNC02-682F-2-6 1317,33 b 260 17 306 15 201 15 

MNC03-725F-3 1310,47 b 267 18 366 18 144 13 

MNC03-737F-5-9 1288,16 b 272 19 415 19 93 5 

MNC03-737F-5-10 1159,23 b 368 20 475 20 235 19 

Média geral 1438,96       
(1) 

Médias seguidas pela mesma letra pertencem a uma mesma classe (P≤0,05).
(2)

Classificação dos 
genótipos quanto à estabilidade. 
 

As estimativas de ecovalência, avaliadas pelo método de Wricke (1965) são 

apresentadas na Tabela 24. Os genótipos mais estáveis foramMNC02-684F-5-

6,BRS Cauamé, BRS Guariba e MNC02-683F-1, com contribuição variando de 1,84 

a 2,70% para a interação. O genótipo menos estável foi a cultivar BRS 

Tumucumaque, com 12,46% de contribuição para a interação. 

As análises do método de Annichiarico (1992) estão apresentadas na Tabela 

24. Com a análise foi possível identificar os genótiposMNC02-675F-4-9, MNC02-

676F-3, BRS Guariba, BRS Tumucumaque, MNC02-675F-9-2, MNC02-684F-5-6, 

MNC02-675F-9-3 e BRS Cauamé com índice de confiança (  ) superior a 100%, o 

que indica que esses genótipos superam a média dos ambientes. 
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Nos ambientes favoráveis (   ), os genótipos que se destacaram foram 

MNC02-675F-4-9, MNC02-676F-3, BRS Guariba, MNC02-675F-9-2, MNC02-684F-

5-6, MNC02-675F-9-3, MNC02-675F-4-10 e MNC03-737F-5-11, superando a média 

dos ambientes entre 1 e11 % de produção. Nos ambientes desfavoráveis (    , 45% 

dos genótipos superaram a média dos ambientes, com destaque para as cultivares 

por serem variedades melhoradas. 

As metodologias Eberhart e Russell (1966), de Lin e Binns modificada por 

Carneiro (1998) e de Annichiarico (1992) foram concordantes na identificação de 

cultivares com estabilidade de produção e com a adaptação a ambientes favoráveis. 

Os genótipos promissores quanto ao potencial produtivo, estabilidade e 

adaptabilidade foram as linhagens MNC02-675F-4-9, MNC02-676F-3, MNC02-675F-

9-2 e MNC02-684F-5-6 e a cultivar BRS Guariba. Ribeiro et al. (2009), obtiveram 

resultados satisfatórios ao empregar as metodologias de Eberhart e Russell e de Lin 

e Binns, modificada por Carneiro na identificação de cultivares de feijão comum 

estáveis e adaptadas a ambientes favoráveis. 

As metodologias de Cruz et al. (1989) e Wricke (1965) não foram satisfatórias 

quanto a indicação de genótipos estáveis para possível lançamento como cultivares. 
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Tabela 24.Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade fenotípica, pelos métodos de estabilidade de Wricke (1965) 

e Annicchiarico (1992) (   - índice de confiança), com decomposição em ambientes favoráveis (   ) e desfavoráveis 

(   ), para 20 genótipos de feijão-caupi de porte ereto (VCU-PE), avaliados em 9 ambientes na região do cerrado 

brasileiro, nos anos de 2010 a 2012. Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI, 2013. 

Genótipos 
(1)

Média 
Wricke  Annicchiarico 

      (%)     
(2)

C     C     C 

MNC02-675F-4-9 1622,77 a 2380581 5,86  106 2 111 1 101 7 

MNC02-676F-3 1589,67 a 1747543 4,30  103 5 108 3 98 11 

BRS Guariba 1575,77 a 1026007 2,52  106 1 105 6 108 2 

BRS Tumucumaque 1574,55 a 5063018 12,46  105 3 95 12 117 1 

MNC02-675F-9-2 1562,13 a 2382050 5,86  101 7 107 4 94 13 

MNC02-684F-5-6 1534,98 a 746644,6 1,84  104 4 106 5 101 8 

MNC02-675F-9-3 1528,45 a 3120109 7,68  101 8 101 8 101 9 

MNC02-675F-4-10 1519,83 a 2243615 5,52  97 10 110 2 84 15 

BRS Cauamé 1516,14 a 948892,1 2,34  103 6 100 9 105 4 

MNC02-683F-1 1454,52 a 1097023 2,70  100 9 94 13 108 3 

MNC03-737F-5-11 1401,96 b 1688096 4,15  90 13 101 7 80 17 

MNC03-737F-11 1386,61 b 2256660 5,55  88 17 96 11 78 19 

MNC03-736F-7 1383,05 b 2099806 5,17  87 18 99 10 74 20 

MNC03-737F-5-4 1374,44 b 1876466 4,62  93 11 86 16 102 5 

BRS Itaim 1356,74 b 2213099 5,45  91 12 84 17 100 10 

MNC03-737F-5-1 1322,55 b 1642226 4,04  89 14 89 14 90 14 

MNC02-682F-2-6-2 1317,33 b 2251658 5,54  85 19 88 15 80 18 

MNC03-725F-3 1310,47 b 1669858 4,11  88 15 84 18 95 12 

MNC03-737F-5-9 1288,16 b 1605060 3,95  88 16 80 19 101 6 

MNC03-737F-5-10 1159,23 b 2579057 6,35  78 20 75 20 82 16 

Média geral 1438,96          
(1) 

Médias seguidas pela mesma letra pertencem a uma mesma classe (P≤0,05).
(2)

Classificação dos genótipos quanto à estabilidade. 

7
2 
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5. Conclusões 

As linhagens de porte semiprostrado MNC02-701F-2, MNC02-676F-1, 

MNC01-649F-2-1, MNC02-677F-2 e Pingo de ouro-1-2, pertencentes a subclasses 

comerciais variadas,apresentampotencial produtivo e foram consideradas as mais 

promissoras, apresentando adaptabilidade e estabilidade, portanto evidenciando 

elevado potencial para registro e lançamento para regiões de Cerrado. 

As linhagens de porte ereto MNC02-675F-4-9, MNC02-676F-3 e MNC02-

675F-9-2 pertencentes a subclasse comercial mulato, e MNC02-684F-5-6 e a 

cultivar BRS Guariba, subclasse comercial branco,mostram-se adaptadas e 

estáveis, sendo indicadas, com potencial de registro visando seu cultivo em 

ambientes de Cerrado. 

 
 



74 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABREU, A. F. B.; RAMALHO, M. A. P.; SANTOS, J. B. Prediction of seed-yield 
potential of common bean populations.Genetics and Molecular Biology, v. 25, n. 3, 
p.323-327, 2002. 
 
ALCÂNTARA, J. P.; DOURADO, V. V.; ROCHA, E. M. M.; MARQUES, H. S.; NETO, 
J.G. N.; VASCONCELOS, O. L.; FREIRE FILHO, F. R.; RIBEIRO, V. Q. BAS 202 
Rouxinol, novo cultivar de feijão-caupi de porte semi-ereto para o Estado da Bahia. 
Revista Ceres, v.48, n. 280, p. 723-728, 2001. 
 
ANDRADE, F. N.; ROCHA, M. M.; GOMES, R. L. F.; FREIRE FILHO, F. R.; RAMOS, 
S. R. R.; Estimativas de parâmetros genéticos em genótipos de feijão-caupi 
avaliados para feijão fresco. Revista CiênciaAgronômica, v. 41, n. 2, p. 253-258, 
abr-jun, 2010. 
 
ANNICHIARICO, P. Cultivar adaptation and recommendation from alfafa trials in 
Northern Italy. Journal of Genetics and Plant Breeding, v. 46, p. 269-278, 1992. 
 
ARAÚJO, J, P. P. de. Melhoramento do caupi no Brasil. In: ARAÚJO, J. P. P. de; 
WATT, E. E. O caupi no Brasil. Brasília, DF: EMBRAPA-CNPAF; Ibadan: IITA, p. 
283-551, 1988. 
 
BA, F. S.; PASQUET, R. S.; GEPTS, P. Genetic diversity in cowpea [Vigna 
unguiculata (L.) Walp.]as revealed by RAPD markers. Genetic Resources and Crop 
Evolution, v.51, p. 539–550, 2004. 
 
BALDISSERA, J. N. C.; VALENTINI, G.; COAN, M. M. D.; ALMEIDA, C. B.; 
GUIDOLIN, A. F.; COIMBRA, J. L. M. Capacidade combinatória e efeito recíproco 
em características agronômicas do feijão. Ciências Agrárias, v. 33, n. 2, p. 471-480, 
2012. 
 
BARRETO, P.D.; QUINDERÉ, M. A. W. Desempenho de linhagens de feijão-de-
corda sob condição de sequeiro. Embrapa, Pesquisa em Andamento N° 50, p.2, 
dez.1998. 
 
BARROS, M. A. Seleção de genótipos de feijão-caupi para adaptabilidade e 
estabilidade produtiva na região Meio-Norte do Brasil. Originalmente 
apresentada como dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Piauí, 
Teresina, 2012. 
 
BARROS, M. A; ROCHA, M. de M; GOMES, R. L. F.; DAMASCENO-SILVA, K. J.; 
NEVES, A. C. das. Adaptabilidade e estabilidade produtiva de feijão caupi de porte 
semiprostrado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 48, n. 4, p. 403-410, 2013. 
 
BENVINDO, R. N.; SILVA, J. A. L.; FREIRE FILHO, F. R.; ALMEIDA, A. L. G.; 
OLIVEIRA, J. T. S.; BEZERRA, A. A. C. Avaliação de genótipos de feijão-caupi de 
porte semi-prostrado em cultivo de sequeiro e irrigado.Comunicata Scientiae, v.1, 
n.1, p.23-28, 2010. 
 



75 
 

BONOMO, P. Metodologias biométricas para seleção de progênies no 
melhoramento genético do cafeeiro. Originalmente apresentada como tese de 
Doutorado, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG. 2002. 
 
BORÉM, A.; MIRANDA, G.V. Melhoramento de Plantas. 4. ed. Viçosa. Editora 
UFV, 552p. 2005. 
 
BORÉM, A.; MIRANDA, G.V. Melhoramento de Plantas. 5. ed. rev. ampl. Viçosa. 
Editora UFV, 529p. 2009. 
 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Requisitos mínimos 
para determinação do valor de cultivo e uso de feijão Vigna [Vigna unguiculata (L.) 
Walp.] e inscrição no Registro Nacional de Cultivares - RNC. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Seção 1, 23 jun 2003. 
 
CARNEIRO, P. C. S. Novas metodologias de análise da adaptabilidade e 
estabilidade de comportamento. Originalmente apresentada como tese de 
Doutorado, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1998. 
 
CARVALHO, A. F. U.; SOUSA, N. M.; FARIAS, D. F.; ROCHA-BEZERRA, L. C. B.; 
SILVA, R. M. P.; VIANA, M. P.; GOUVEIA, S. T.; SAMPAIO, S. S.; SOUSA, M. B.; 
LIMA, G. P. G.; MORAIS, S. M.; BARROS, C. C.; FREIRE FILHO, F. R. Nutritional 
ranking of 30 Brazilian genotypes of cowpeas including determination ofantioxidant 
capacity and vitamins. Journal of Food Composition and Analysis, 2012. 
 
CARVALHO, H. W. L. de; BRITO NETO, J.; FREIRE FILHO, F. R.; ROCHA, M. de 
M., RIBEIRO, V. Q.; RODRIGUES, A. R. dos S.; RIBEIRO, S. S.; NOGUEIRA, L. C. 
Adaptabilidade e estabilidade de linhagens de feijão-caupi de porte prostrado em 
Sergipe e Alagoas. In: CONAC - CONGRESSO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI, 1 e 
REUNIÃO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI, 4, 2006c, Teresina. Anais... 
(CD),Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2006. 
 
CARVALHO, L. C. B. Cruzamentos dialélicos visando a obtenção de populações 
produtivas e biofortificadas para os teores de ferro, zinco e proteína em feijão-
caupi.  Originalmente apresentada como Dissertação de Mestrado, Universidade 
Federal do Piauí. Teresina, 2011. 
 
CORREA, A. M.; CECCON, G.; CORREA, C. M. A.; DELBEN, D. S. Estimativas de 
parâmetros genéticos e correlações entre caracteres fenológicos e 
morfoagronômicos em feijão-caupi. Rev. Ceres, Viçosa, v. 59, n.1, p. 88-94, 2012. 
 
COSTA, E. J. B.; SILVA, G. L.; LIMA, M. G.; OLIVEIRA, C. M.; SANTOS, V. F.; 
ANUNCIAÇÃO FILHO, C. J.; COSTA, A. F. Avaliação de cultivares de feijão-
caupi sob irrigação no município de Arcoverde. X JORNADA DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO – UFRPE: Recife, 18 a 22 de outubro, 2010. 
 
CRUZ, C. D. Princípios de Genética Quantitativa. Editora UFV, Viçosa, 394 p, 
2010. 

 
CRUZ, C. D. Programa Genes: Biometria. Editora UFV. Viçosa (MG). 382p, 2006. 



76 
 

CRUZ, C.D.; REGAZZI, A.J. Modelos biométricos aplicados ao melhoramento 
genético. 2. ed. Viçosa: UFV, 390p. 1994. 
 
CRUZ, C.D.; REGAZZI, A.J.; CARNEIRO, P.C.S. Modelos biométricos aplicados 
ao melhoramento genético.3 ed. Editora UFV, Viçosa, 480 p, 2004. 
 
CRUZ, C.D.; TORRES, R.A. de; VENCOVSKY, R. An alternative approach to the 
stability analysis proposed by Silva and Barreto. Revista Brasileira de Genética, 
v.12, p.567-580, 1989. 
 
DAMASCENO-SILVA, K. J. Estatística da produção de feijão-caupi. Grupo 
cultivar. http://ww.grupocultivar.com.br/arquivos/estatistica.pdf, 2009. Acesso 
em 14 de fevereiro de 2013. 
 
EBERHART, S.A.; RUSSELL, W.A. Stability parameters for comparing varieties. 
Crop Science, v.6, p.36-40, 1966. 
 
FAO. FAOSTAT. Crops. Cowpeas, dry. 2011. Disponível em: 
<http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor>. Acesso 
em: 27 de maio 2013. 
 
FERREIRA, D. F.; DEMÉTRIO, C. G. B.; MANLY, B. F. J.; MACHADO, A. DE A.; 
VENCOVSKY, R. Statistical models in agriculture: biometrical methods for evaluating 
phenotypic stability in plant breeding. Cerne, Lavras, v. 12, n. 4, p. 373-388, out./dez. 
2006. 
 
FINLAY, K.W.; WILKINSON, G.N.The analysis of adaptation in a plant-breeding 
programme. Australian Journal of Agricultural Research, v.14, p.742-754, 1963.  
 
FREIRE FILHO, F. R. Origem, evolução e domesticação do caupi. In: ARAÚJO, J. P. 
P. de; WATT, E. E. (eds) O caupi no Brasil. Brasília: IITA/Embrapa, cap.1, p. 27-46. 
1988. 
 
FREIRE FILHO, F. R.; RIBEIRO, V. Q.; ROCHA, M. de M.; DAMASCENO-SILVA, K. 
J.; NOGUEIRA, M. do S. da R.; RODRIGUES, E. V. Feijão-caupi: produção, 
melhoramento genético, avanços e desafios. Brasília, DF: Embrapa Informação 
Tecnológica. 81 p. 2011. 
 
FREIRE FILHO, F. R. Melhoramento genético. In: FREIRE FILHO, F. R.; LIMA, J. A. 
A.; RIBEIRO, V. Q. Feijão-caupi: avanços tecnológicos. Brasília: Embrapa 
Informação Tecnológica,.p. 28-92, 2005a. 

 
FREIRE FILHO, F. R.; ROCHA, M. M.; RIBEIRO, V. Q.; LOPES, A. C. A. 
Adaptabilidade e estabilidade produtiva de feijão-caupi. Ciência Rural, v.35, n.1, 
p.24-30, 2005b. 
 
GARDNER, C.O.; EBERHART, S.A. Analysis and interpretation of the variety cross 
diallel and related populations. Biometrics, Washington, v. 22, no. 3, p. 439-452, 
1966. 
 



77 
 

GRIFFING, B. Concept of general and specific combining ability in relation to diallel 
crossing system. Austr. J. Biol. Sci., Melbourne, v. 9, no. 4, p. 463-493, 1956.  
 
HAYMAN, B.I. The theory and analysis of diallel crosses.Genetics, Baltimore, v. 39, 
no. 6, p. 789-809, 1954. 
 
IITA.International Institute of Tropical Agriculture.IITA Cereals and Legume 
Systems.www.ii t a .org/cms/details/ cowpea_project_details.asp. 2009. 
 
JINKS, J. L.; POONI, H. S. Predicting the properties of recombinant inbred lines 
derived by single seed descent. Heredity, 36, 253266. 1976.  
 
KRAUSE, W. Alternativas para melhorar a eficiência dos experimentos de valor 
de cultivo e uso (VCU) na cultura do feijoeiro. Originalmente apresentada como 
dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005. 
 
LIN, C. S.; BINNS, M. R.A superiority measure of cultivar performance for cultivars x 
location data.Canadian Journal of Plant Science, v.68, n.1, p.193-198, 1988. 
 
LOPES, A. C. de A.; FREIRE FILHO, F. R.; QUERINO SILVA, R. B.; CAMPOS, F. L.; 
ROCHA, M. de M. Variabilidade e correlações entre caracteres agronômicos em 
caupi (Vigna unguiculata). Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 36, n. 3, 
p. 515-520, 2001. 
 
MACHADO, C. F; TEIXEIRA, N. J. P., FREIRE FILHO, F. R; ROCHA, M. M. R; 
GOMESR. L. F. Identificação de genótipos de feijão-caupi quanto à precocidade, 
arquitetura da planta e produtividade de grãos. Revista Ciência Agronômica, v. 39, 
p.114-123, 2008. 
 
MANO, A. R. de O. Adaptabilidade e estabilidade fenotípica de cultivares de 
feijão-de-corda. Originalmente apresentada como Tese de Doutorado, Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza, 2009. 
 
MARCHIORO, V. S.;FRANCO, F. A.; NORA, T. D.; OLIVEIRA, E. F.;SCHUSTER, I.; 
VIEIRA, E. S. N.; EVANGELISTA, A. Novas Cultivares CD 117: nova cultivar de trigo 
de ampla adaptação. Pesquisa agropecuária brasileira, v.44, n.4, p.424-426, 
2009. 
 
MARECHAL. R.; MASCHERPA, J. M; STAINIER, F. Étudetaxonomique d’um groupe 
complexe d’espèces de genres Phaseolus et Vigna (Papilionaceae) surla base de 
donne és morplhologiques et polliniques, traité es par l’analyse informatique. 
Boissiera, n.28, p.1- 273, 1978. 
 
MATOS FILHO, C. H. A. Análise genética de caracteres relacionados à 
arquitetura de planta em feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.). 
Originalmente apresentada como dissertação de Mestrado, Universidade Federal do 
Piauí, Teresina, 2006. 
 



78 
 

MATOS FILHO, C. H. A. GOMES, R. L. F.; ROCHA, M. M.; FREIRE FILHO, F. R.; 
LOPES, A. C. A.Potencial produtivo de progênies de feijão-caupi com arquitetura 
ereta de planta. Ciência Rural, v. 39, n. 02, p. 348-354, 2009. 
 
MELO, L. C.; MELO, P. G. S.; FARIA, L. C.; DIAZ, J. L. C.; PELOSO, M. J. D.; 
RAVA, C. A.; COSTA, J. G. C. Interação com ambientes e estabilidade de genótipos 
de feijoeiro-comum na Região Centro-Sul do Brasil. Pesq. agropec. bras., v.42, n.5, 
p.715-723, 2007. 
 
MORAIS, O. P.; BRESEGHELLO, F.; CASTRO, E. M.; SOARES, A. A.; PEREIRA, J. 
A.; UTUMI, M. M.; PRABHU, A. S.; BASSINELLO, P. Z. Progressos em dois ciclos 
de seleção recorrente na população CG3 de arroz de terras altas. Embrapa Arroz e 
Feijão. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, v.31 2008.  
 
NG, N. Q.; MARECHAL, R. Cowpea taxonomy, origin germoplasm. In: SINCH, S. R; 
RACHIE, K. O., eds. Cowpea research, production and utilization. Chichecter: 
John Wiley, p.11-21. 1985. 
 
NUNES, H. F. Adaptabilidade e estabilidade da produtividade de grãos de 
genótipos de feijão-caupi do tipo fradinho em cultivos de sequeiro e irrigado.  
Originalmente apresentada como dissertação de Mestrado, Universidade Federal do 
Piauí, Teresina, 2012.  
 
OLIVEIRA, A. C.; MORAIS, A. R.; SOUZA JÚNIOR, C. L.; GAMA, E. E. G. Análise 
de cruzamentos dialélicos parciais repetidos em vários ambientes. Revista 
Brasileira de Genética X, v. 3, p. 517-533, 1987. 
 
OLIVEIRA, B. M. Potencial de linhagens de feijão preto oriundas da população 
‘Ouro Negro’ X ‘Meia Noite’. Originalmente apresentada como dissertação de 
Mestrado,Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012. 
 
PADULOSI, S.; NG, N. Q. Origin taxonomy, and morphology of Vigna unguiculata 
(L.) Walp. In: SINGH, B. B.; MOHAN RAJ, D. R.; DASHIELL, K. E.; JACKAI, L. E. N. 
(Ed.). Advances in cowpea research. Ibadan: International Institute of Tropical 
Agriculture; Tsukuba: Japan International Research Center for Agricultural 
Sciences, p. 1-12, 1997. 
 
PASSOS, A. R.; SILVA, S. A.; CRUZ, P. J.; ROCHA, M. M.; CRUZ, E. M. O.; 
ROCHA, M. A. C.; BAHIA, H. F.; SALDANHA, R. B. Divergência Genética em Feijão-
Caupi. Bragantia, v.66, n.4, p.579-586, 2007. 
 
PATEL, S.J.; DESAI, R.T.; BHAKTA, R.S.; PATEL, D.U KODAPPULLY, V.C.; MALI, 
S.C. Heterosis studies in cowpea [Vigna unguiculata (l.) Walp]. Legume Res., v.32, 
n. 3, p.199-202, 2009.  
 
PEREIRA, H. S.; MELO, L. C.; FARIA, L. C. DE; PELOSO, M. J. D.; COSTA, J. D. C. 
DA; RAVA, C. A.; WENDLAND, A. Adaptabilidade e estabilidade de genótipos de 
feijoeiro-comum com grãos tipo carioca na Região Central do Brasil. Pesquisa 
agropecuária brasileira, Brasília, v.44, n.1, p.29-37, jan. 2009. 
 



79 
 

PIMENTEL, A. J. B. Seleção de genitores e predição do potencial genético de 
populações segregantes de trigo. Originalmente apresentada como dissertação 
de Mestrado, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2010. 
 
PIMENTEL-GOMES, F. Curso de estatística experimental. 13ª ed. São Paulo, 
Nobel, 1990. 
 
PIMENTEL-GOMES, F. Curso de estatística experimental. 14ª ed. Piracicaba: 
Degaspari, 477p, 2000. 
 
RAMALHO, A. P. R.; SANTOS, J. B.; ABREU, A. F. B.; NUNES, J. A. R. Aplicações 
da genética quantitativa no melhoramento de plantas autógamas. 1 ed. Lavras: 
Ed. UFLA, 2012.  
 
RAMALHO, M. A. P.; SANTOS, J. B.; ZIMMERMANN, M. J. O. Genética quantitativa 
em plantas autógamas: aplicação no melhoramento do feijoeiro. Goiânia, Editora 
UFG, cap. 6, p. 131-169, 1993. 
 
RAPOSO, F. V.; RAMALHO, M. A. P.; ABREU, A. F. B. Comparação de métodos de 
condução de populações segregantes do feijoeiro. Pesquisa agropecuária 
brasileira, v.35, n.10, p.1991-1997, 2000. 
 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. Agriculture, Forestry and Fisheries.Production 
guidelines for cowpeas.Pretoria, 24p. 2011. 
 
RESENDE, M. D. V. Matemática e Estatística na Análise de Experimentos e no 
Melhoramento Genético. Colombo: Embrapa Florestas. 561 p. 2007. 
 
RIBEIRO, N. D.; SOUZA, J. F.; ANTUNES, I. F.; POERSCH, N. L. Estabilidade de 
produção de cultivares de feijão de diferentes grupos comerciais no estado do Rio 
Grande do Sul. Bragantia, Campinas, v.68, n.2, p.339-346, 2009. 
 
ROCHA, F. da; TOALDO, D.; BARILI, L. D.; VALE, N. M. do; GARCIA, S.; 
COIMBRA, J. L. M.; VOGT, G. A.; GUIDOLIN, A. F. Efeito de ambiente sobre a 
produtividade de feijão carioca para o estado de Santa Catarina. Bragantia, 
Campinas, v.68, n.3, p.621-627, 2009a. 
 
ROCHA, M. de M.; FREIRE FILHO, F. R.; RIBEIRO, V. Q. CARVALHO, H. W. L. de; 
BELARMINO FILHO, J.; RAPOSO, J. A. A.; ALCÂNTARA, J. dos P.; RAMOS, S. R. 
R.; MACHADO, C. de F. Adaptabilidade e estabilidade produtiva de genótipos de 
feijão-caupi de porte semi-ereto na Região Nordeste do Brasil. Pesquisa 
agropecuária brasileira, v.42, n.9, p.1283-1289, 2007. 
 
ROCHA, M. de M.; OLIVEIRA, J. T. S. de; DAMASCENO-SILVA, K. J.; FREIRE 
FILHO, F. R.; BARROS, F. R.; RODRIGUES, E. V. Adaptabilidade e estabilidade 
produtiva de genótipos de feijão-caupi ao semiárido piauiense. In: Congresso 
Brasileiro de Melhoramento de Plantas, 6, Búzios, 2011. Anais... (CD). Búzios: 
SBMP, 2011. 
 



80 
 

ROMANUS, K. G.; HUSSEIN, S.; MASHELA, W. P. Combining ability analysis and 
association of yield and yield components among selected cowpea lines.Euphytica, 
v.162, p. 205–210, 2008. 
 
SANTOS, J. F.; GRANGEIRO, J. I. T.; BRITO, C. H.; SANTOS, M. C. C. A. Produção 
e componentes produtivos de variedades de feijão-caupi na microrregião cariri 
paraibano. Engenharia Ambiental, v. 6, n. 1, p. 214- 222, 2009. 
 
SILVA, J. A. L. da; NEVES, J. A. Componentes de produção e suas correlações em 
genótipos de feijão-caupi em cultivo de sequeiro e irrigado. Revista Ciência 
Agronômica, v. 42, n. 3, p. 702-713, 2011a. 
 
SILVA, J. A. L. da; NEVES, J. A. Produção de feijão-caupi semi-prostrado em 
cultivos de sequeiro e irrigado. Revista Brasileira de Ciências Agrárias. Recife, v.6, 
n.1, p.29-36, 2011b. 
 
SILVA, J. G. C.; BARRETO, J. N.An application of segmented linear regression to 
the study of genotype x environment interaction. Biometrics, Washington, v. 41, n. 
4, p. 1093, 1986. 
 
SILVA, L. C. Estratégias de condução de populações segregantes no 
melhoramento genético do feijoeiro. Originalmente apresentada como Tese de 
Doutorado. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2009. 
 
SILVA, N. O. et al. Performance of common bean families after different generations  
under natural selection. Genetics and Molecular Biology, v. 27, n. 4, p. 574-578, 
2004. 
 
SINGH, B. B. Genética e melhoramento do feijão-caupi - uma perspectiva histórica. 
In: IV Reunião de Biofortificação no Brasil. Anais... Embrapa Meio-Norte, Teresina, 
2011. 
 
TEIXEIRA, I. T.; SILVA, G. C.; OLIVEIRA, J. P. R.; SILVA, A. G.; PELÁ, A. 
Desempenho agronômico e qualidade de sementes de cultivares de feijão-caupi na 
região do cerrado. Revista Ciência Agronômica, v. 41, n. 2, p. 300-307, abr-jun, 
2010. 
 
TIMKO, M. P., SINGH, B. B. Cowpea, a multifunctional legume. In: Moore PH, Ming 
R, eds. Genomicsof tropical cropplants. Berlin: Springer, p.227–258, 2008. 
 
TORRES, S. B.; OLIVEIRA, F. N. DE; OLIVEIRA, R. C. DE; FERNANDES, J. 
B.Produtividade e morfologia de acessos de caupi, em Mossoró, RN.Horticultura 
Brasileira26: 537-539, 2008. 
 
VALADARES, R. N.; MOURA, M. C. C. L; SILVA, A. F. A.; SILVA, L. S.; 
VASCONCELOS, M. C. C. A.; SILVA, R. G. Adaptabilidade e estabilidade fenotípica 
em genótipos de feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) de porte ereto/semi-
ereto nas mesorregiões leste e sul maranhense. ACSA - Agropecuária Científica 
no Semi-Árido, v. 6, n.2, p.21 – 27, 2010.  
 



81 
 

VASCONCELOS, I.M.; MAIA, F. M. M.; FARIAS, D. F.; CAMPELLO, C. C.; 
CARVALHO, A. F. U.; MOREIRA, R. A.; OLIVEIRA, J. T. A. Protein fractions, amino 
acid composition and antinutritional constituents of high-yielding cowpea cultivars. 
Journal of Food Composition and Analysis 23 (1), 54–60, 2010. 
 
VEIGA, R. D.; FERREIRA, D. F.; RAMALHO, M. A. P. Eficiência dos dialelos 
circulantes na escolha de genitores. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 35, n. 7, 
p. 1395-1406, 2000. 
 
VENCOVSKY, R.; BARRIGA, P. Genética biométrica no fitomelhoramento. 
Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 496p. 1992. 
 
VERMA, M. M.; CHAHAL, G. S.; MURTY, B. R. Limitations of conventional 
regression analysis, a proposed modification. Theoretical and Applied Genetics, 
v.53, n.2, p.89-91, 1978. 
 
VIJAYKUMAR, A.; SAINI, A.; JAWALI, N. Phylogenetic analysis of subgenus vigna 
species using nuclear ribosomal RNA ITS: evidence of hybridization among Vigna 
unguiculata subspecies. Journal of Heredity, v.101, p.177-188, 2010.  
 
VIJAYKUMAR, A.; SAINI, A.; JAWALI, N. Assessment of hybridization among wild 
and cultivated Vigna unguiculata subspecies revealed by arbitrarily primed 
polymerase chain reaction analysis. AoB Plants, 2012. 
 
VILARINHO, A. A.; FREIRE FILHO, F. R.; ROCHA, M. de M.; RIBEIRO, V. Q.; 
VILARINHO, L. B. O. Adaptabilidade e estabilidade de linhagens de feijão-caupi de 
porte ereto em Roraima – safras 2004 e 2005. In: CONGRESSO NACIONAL DE 
FEIJÃO-CAUPI, 1; REUNIÃO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI, 4, 2006, Teresina. 
Anais... (CD). Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2006.  
 
WRICKE, G. Zur berechüng der okovalenz bei sommerweizen und hafer. 
Zeitschrisftfuer Pflanzezuchtung, v.52, p.127-138, 1965. 
 
WRICKE, G. WEBER, E.W. Quantitative genetics and selection in plant 
breeding. Berlin: Walter de Gruyter, 1986. 406p. 
 


