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Seleção recorrente para tolerância ao déficit hídrico em feijão-caupi 

 

Recurrent selection for hydric deficit tolerance in cowpea 
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A baixa adoção de tecnologias pelos agricultores e a ocorrência de estresse biótico e abiótico 

limita a produção de feijão-caupi em regiões semiáridas. A tolerância de cultivares ao déficit 

hídrico é uma maneira de diminuir os efeitos negativos do estresse sobre o rendimento. Por 

ser esta uma característica complexa, a utilização de seleção recorrente é a estratégia mais 

eficaz na obtenção de ganhos genéticos. Objetivou-se obter populações segregantes de feijão-

caupi tolerantes ao déficit hídrico através da seleção recorrente. Realizou-se um dialelo 

completo entre os genótipos: BRS Paraguaçu, BRS Xiquexique, Pingo de Ouro-1-2, Santo 

Inácio, CNCx 689-128G e MNC99-510F-16. Foram obtidas 30 populações F2 (população 

base-S0), do primeiro ciclo de seleção recorrente. Selecionou-se 219 famílias S0:1 por Análise 

de Componentes Principais, que juntamente com seis genitores, foram avaliadas no 

delineamento látice simples 15 x 15. Destas, 50 famílias foram selecionadas e avaliadas por 

dois anos (S0:2 e S0:3). O déficit hídrico foi induzido durante a fase reprodutiva, sendo aplicada 

metade da lâmina d’água requerida pela cultura do feijão-caupi (180 mm). Os efeitos aditivos 

foram mais importantes e foi verificada presença de herança materna. Os genótipos BRS 

Xiquexique, Pingo de Ouro-1-2 e MNC99-510F-16-1 foram os mais promissores para uso no 

programa de seleção recorrente visando tolerância à deficiência hídrica. A média das cinco 

melhores progênies selecionadas em S0:3 (1700 kg.ha-1) foi maior que a média dos parentais 

(1172 kg.ha-1). Estes resultados contribuem para a redução das perdas de produção causadas 

pela seca, especialmente nas regiões áridas. 
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