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A região Nordeste concentra a maior parte da produção de feijão-caupi do Brasil, no entanto 

apresenta a menor produtividade de grãos devido a fatores edafoclimáticos e de manejo, 

principalmente, déficit hídrico. Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar as correlações e 

os parâmetros genéticos de caracteres agronômicos e suas implicações na seleção de 

populações F2 de feijão-caupi em condições de déficit hídrico e de irrigação. Foi realizado um 

dialelo completo envolvendo seis genótipos de feijão-caupi e conduzidos ensaios onde foram 

avaliadas 30 populações F2 e seus genitores na Embrapa Meio-Norte, arranjados no 

delineamento látice triplo. Avaliou-se 14 caracteres relacionados a produção e seus 

componentes primários e foram realizadas análises de variância, correlações fenotípicas e 

estimativas de parâmetros genéticos. As populações segregantes de feijão-caupi apresentaram 

variabilidade para a maioria dos caracteres avaliados. O tipo de manejo hídrico não afeta a 

direção e influencia pouco na magnitude das correlações entre os caracteres estudados. Os 

estudos de tolerância ao déficit hídrico, em geral, consideram a produção de grãos como 

principal caráter de seleção. Este apresentou correlações positivas e significativas com 

número de dias para início do florescimento e para a maturidade, número de pedúnculo por 

planta, número e peso de vagens por planta e negativas e significativas com número de dias 

para a maturação, sob irrigação plena. As condições de déficit hídrico podem interferir no 

desempenho de populações de feijão-caupi e também nas estimativas de parâmetros 

genéticos. O ambiente com déficit hídrico é mais adequado para seleção de genótipos de 

feijão-caupi tolerantes ao déficit hídrico. 
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