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A baixa adoção de tecnologias pelos agricultores e a ocorrência de estresses bióticos e 

abióticos são fatores que limitam a produção do feijão-caupi na região Nordeste do Brasil. A 

tolerância de cultivares ao déficit hídrico é uma das formas para diminuir os efeitos negativos 

dos estresses sobre a produtividade. O objetivo deste trabalho foi identificar genitores e 

combinações promissoras com maior probabilidade de gerarem populações segregantes de 

feijão-caupi tolerantes ao déficit hídrico. Foi realizado um dialelo completo envolvendo seis 

genótipos de feijão-caupi (1-BRS Paraguaçu, 2-Pingo de Ouro-1-2, 3-BRS Xiquexique, 4-

CNCx 698-128G, 5-Santo Inácio e 6-MNC99-510F-16-1) e 30 populações F2, juntamente 

com seus genitores, foram conduzidas em dois ensaios, sendo um sob déficit hídrico, e outro 

sob irrigação plena, ambos no campo experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina-PI. 

Utilizou-se o delineamento experimental látice triplo, com parcela de 6 linhas de 2 m, sendo 

amostradas 16 plantas por parcela. Foram avaliados 14 caracteres agronômicos e submetidos 

à análise de variância e, utilizando-se das médias, obtiveram-se as estimativas de capacidade 

geral e específica de combinação. Observou-se diferenças significativas para todos os 

caracteres, evidenciando a existência de variabilidade genética na população. Os efeitos 

aditivos foram mais importantes que os efeitos não aditivos, sendo também constatada a 

presença de herança materna. Os genótipos BRS Xiquexique, Pingo de Ouro-1-2 e MNC99-

510F-16-1 foram os mais promissores para utilização em programa de seleção recorrente 

visando tolerância ao déficit hídrico. As combinações híbridas 2x3, 3x5, 4x6, 6x1 e 6x2 

apresentam potencial para gerar populações segregantes tolerantes ao déficit hidrico. 
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