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A média de produtividade de grãos do feijão-caupi no Brasil é inferior a 500 kg ha-1, devido 

ao baixo nível tecnológico empregado no seu cultivo, que é realizado principalmente por 

agricultores familiares. Este trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de grãos de 

12 genótipos de feijão-caupi em quatro ambientes da região Meio-Norte do Brasil. Os 

experimentos foram conduzidos no período de fevereiro a março de 2015 nos locais São João 

do Piauí-PI, Campo Grande do Piauí-PI, Parnaíba-PI e Balsas-MA. Adotou-se o delineamento 

de blocos completos casualizados, com três repetições. Foram realizadas análises de 

variâncias individuais e conjuntas e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

(p<0,05). Os genótipos apresentaram comportamento diferencial nos ambientes de cultivo. A 

maior média por ambiente foi em São João do Piauí-PI, com 1.642 kg ha-1, enquanto a menor 

foi em Campo Grande do Piauí-PI, com 863 kg ha-1. A média geral dos genótipos foi de 1.169 

kg ha-1. Os genótipos avaliados não diferiram estatisticamente entre si (p<0,05), com as 

linhagens apresentando comportamento produtivo semelhante ao das testemunhas BRS 

Xiquexique e BRS Tumucumaque. Todas as médias dos genótipos foram acima de 1.000 kg 

ha-1, com a linhagem MNC04-795F-158 obtendo a maior média (1.449 kg ha-1). 
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