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O feijão-caupi do tipo fradinho, além de consumido no Brasil, é apreciado em diversos países, 

apresentando mercado potencial para exportação. Contudo, no Brasil é restrita a 

disponibilidade de cultivares registradas com este tipo de grão. Assim, este trabalho foi 

realizado com o objetivo de avaliar linhagens de feijão-caupi de porte ereto e tipo comercial 

fradinho para obtenção de cultivares para recomendação em Mato Grosso. Foram avaliadas 26 

linhagens de porte ereto e grãos fradinho provenientes do programa de melhoramento da 

Embrapa Meio-Norte. Os experimentos foram conduzidos em Nova Ubiratã/MT, em 2014, e 

em Primavera do Leste/MT e Sinop/MT, em 2015. O plantio foi realizado em 

fevereiro/março. Foi utilizado o delineamento experimental de Blocos Casualizados (DBC) 

com quatro repetições e parcelas de 4 linhas de 5 metros, espaçadas de 0,45 metros. Foram 

avaliados o valor de cultivo, o acamamento das plantas e a produtividade de grãos. Na análise 

conjunta, foi detectada diferença significativa entre as linhagens, a 5% de confiança, para 

valor de cultivo e acamamento. A interação genótipos x ambientes foi significativa para valor 

de cultivo e produtividade de grãos, indicando que, para estas características, as linhagens 

apresentaram comportamento distinto nos diferentes ambientes. Pelo teste de Dunnett, 20 

linhagens não diferiram da testemunha BRS Itaim para valor de cultivo, e destas, 15 também 

foram tão produtivas quanto a testemunha BRS Itaim, indicando que as linhagens avaliadas 

têm potencial para recomendação no estado de Mato Grosso. 
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