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O Acre detém elevada quantidade de feijões caupi tradicionais, que podem ser utilizados em 

programas de melhoramento, especialmente pelo seu apelo como fonte de proteína. 

Objetivou-se determinar a contribuição relativa de caracteres para divergência entre 

variedades tradicionais de feijão-caupi cultivados no Acre. As variedades utilizadas foram 

Quarentão, Quarentão Praia Grande, Manteguinha de Cruzeiro do Sul, Caupi Preto de 

Cruzeiro do Sul; Baiano, Corujinha, Caupi roxo, Mantegão, Caupi Preto de Sena Madureira, 

Quarentão de Mâncio Lima e Manteguinha de Rodrigues Alves. Quantificou-se a contribuição 

relativa percentual dos caracteres para a diversidade pelo método de Singh. O experimento foi 

em delineamento inteiramente casualizado em casa de vegetação, com parcelas compostas por 

quatro vasos de volume igual a 15,7 litros, com duas repetições. Controlou-se luminosidade 

com rotação dos vasos. As características avaliadas foram: largura da vagem (cm), 

comprimento de vagem (cm), números de nós no caule principal, comprimento do folíolo 

terminal (mm), largura folíolo terminal (mm), dias para emergência, número de dias até a 

floração, duração da floração, duração do ciclo vegetativo, duração do ciclo reprodutivo e 

ciclo da planta. A contribuição relativa dos caracteres para a divergência variou entre 0,12% a 

58,68%.  As variáveis, duração do ciclo reprodutivo (58,68%) e número de dias até a floração 

(21,39%) foram as que mais contribuíram para a divergência. Já dias para emergência 

(0,12%), largura da vagem (0,46%), largura do folíolo terminal (0,60%) e comprimento do 

folíolo terminal (2,12%) foram as que menos contribuíram; podendo ser descartadas, sem 

prejuízos na identificação de genótipos relativamente divergentes. 
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