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Em Minas Gerais, o feijão-caupi é semeado em diferentes condições edafoclimáticas e a 

seleção de linhagens adaptadas ao cultivo neste estado é importante para recomendação de 

cultivares com alta produtividade. Assim, este trabalho foi realizado com o objetivo de 

selecionar linhagens de feijão-caupi de porte semiprostrado para produtividade, 

adaptabilidade e estabilidade no estado de Minas Gerais. Foram avaliados 20 genótipos de 

porte semiprostrado, incluindo 16 linhagens e quatro cultivares. As avaliações foram 

realizadas no período de 2013 a 2015, em quatro ambientes no estado de Minas Gerais. Os 

experimentos foram conduzidos no delineamento de blocos completos casualizados, com 

quatro repetições. A adaptabilidade e a estabilidade produtiva dos genótipos foram avaliadas 

via procedimento REML/BLUP. Os genótipos apresentaram comportamento diferencial nos 

ambientes avaliados, com a produtividade variando de 1.126 kg ha-1 (Sete Lagoas-MG, 2014) 

a 1.891 kg ha-1 (Janaúba-MG, 2014). A média geral foi de 1.469 kg ha-1. De acordo com as 

estimativas da média harmônica da performance relativa dos valores genotípicos (MHPRVG), 

a linhagem MNC04-769F-26(G4), juntamente com a cultivar BRS Pajeú foram as que 

apresentaram simultaneamente alta produtividade, estabilidade e adaptabilidade às condições 

edafoclimáticas do estado de Minas Gerais. 
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