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o feijao-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) e uma leguminosa de grande importancia alimentar, economica e
social, tradicionalmente cultivada por agricultores familiares do Nordeste do Brasil, cujo cultivo tem se

expandido para as regioes Centro-Oeste e Sudeste do Pais, devido ao melhoramento genetico da especie. 0
presente trabalho teve como objetivo estudar a variabilidade genetica para caracteres de rendimento da

produc:;ao em feijao-caupi. Para isso, um experimento foi conduzido com oito gen6tipos (BRS Marataoa, BRS
Paraguac:;u, BRS Pajeu, BRS Xiquexique, BRS Guariba, BRS Potengi, BRS Cauame e BRS Itaim) e quatro

repetic:;oes, no delineamento estatlstico de blocos ao acaso. Foram avaliados os caracteres numero de vagens
por planta (NVP), numero de sementes por vagem (NSV), peso de cem sementes (PCS) e produtividade

(PROD). Os genotipos apresentaram variabilidade genetica para os caracteres estudados e a possibilidade de
selec:;aoe ganhos adicionais no melhoramento genetico da especie.
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Resumo: 0 feijao-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) e uma leguminosa de grande'

imporUincia alimentar, economica e social, tradicionalmente cultivada por agricultores familiares do

Nordeste do Brasil, cujo cultivo tern se expandido para as regi6es Centro-Oeste e Sudeste do Pais,

devido ao melhoramento genetico da especie. 0 presente trabalho teve como objetivo estudar a

variabilidade genetica para caracteres de rendimento da prodU<;ao em feijao-caupi. Para isso, urn

experimento foi conduzido com oito gen6tipos (BRS Marataoa, BRS Paragua~u, BRS Pajeu, BRS

Xiquexique, BRS Guariba, BRS Potengi, BRS Cauame e BRS Itaim) e quatro repeti~6es, no

delineamento estatistico de blocos ao acaso. Foram avaliados os caracteres numero de vagens por

planta (NVP), numero de sementes por vagem (NSV), peso de cern sementes (PCS) e produtividade

(PROD). Os gen6tipos apresentaram variabilidade genctica para os caracteres estudados e a

possibilidade de sele~ao e ganhos adicionais no melhoramento genetico da especie.
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Introduc;ao

o feijao-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), e uma leguminosa bastante cultivada nos

tr6picos semi-aridos da Africa, Brasil e Estados Unidos. No Brasil, a cultura tern grande importfmcia

nas regi6es Norte e Nordeste que tern tradi~ao em seu cultivo, comercio e consumo (Rocha et aI.,

2009). Atualmente seu cultivo se expande de forma mais intensa para as regi6es Centro-Oeste e

Sudeste do Brasil, devido ao lan~amento de novos gen6tipos mais produtivos, adaptados ao ambiente e

de porte mais compacto, 0 que favorece 0 cultivo e colheita mecanizados.
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o conhecimento da associa9ao da produtividade e de caracteres de rendimento e importante

para sele9ao de parentais e popula90es segregantes (Lopes et aI, 2001). 0 estudo e a identifica9ao de

panlmetros geneticos como: coeficiente de varia9ao genetico, herdabilidade e correla9ao entre

caracteres sao importantes, pois atraves destes podemos: conhecer a variabilidade genetica, 0 grau de

expressao de urn caniter de uma gera9ao para outra e a possibilidade de ganhos por meio da sele9ao

direta ou indireta (ROCHA et aI., 2003).

Dessa forma, 0 estudo da variabilidade genetica dos caracteres de rendimento da produ9ao em

feijao-caupi favarece a sele9ao de genotipos e a escolha de estrategias no melhoramento genetico da

especie. Assim, 0 presente trabalho teve como objetivo estudar a variabilidade genetica para caracteres

de rendimento da produ9ao em feijao-caupi.

Material e Metodos

o experimento foi conduzido no campo experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia - UESB, em Vitoria da Conquista - BA, no perfodo de novembro de 2010 a fevereiro de 2011.

o de1ineamento experimental utilizado foi 0 de blocos ao acaso com oito cultivares: BRS Marataoa,
BRS Paragua9u, BRS Pajeu, BRS Xiquexique, BRS Guariba, BRS Potengi, BRS Cauame e BRS

Itaim, e quatro repeti90es. A parce1a experimental consistiu em quatro linhas com 5,0 m de

comprimento, com parcela util representada pelas duas linhas centrais. Foram semeadas 12 sementes

por metro linear e realizado desbaste aos 15 dias apos a emergencia, deixando-se oito plantas par

metro, obtendo-se uma popula9ao inicial de 100.000 plantas ha-1 para as cultivares BRS Marataoa,

BRS Paragua9u, BRS Xiquexique e BRS Pajeu, e de 160.000 plantas ha-1 para as cultivares BRS

Guariba, BRS Potengi, BRS Itaim e BRS Cauame, conforme recomenda90es da Embrapa (EMBRAP A

2003). Foram avaliados os caracteres de numero de vagem por planta, numero de sementes por vagem,

peso de cern sementes e produtividade. Foi realizada a analise de variancia das medias obtidas

utilizando-se 0 Sistema para Amilises Estatisticas e Geneticas (SAEG), versao 9.1, e estimados os

parametros geneticos de herdabilidade media dos genotipos (h2m), acunicia seletiva (Ac), coeficientes

de varia9ao genetica (CV g %), coeficiente de varia9ao experimental (CVexp %) e coeficiente de

varia9ao relativa (CVr), utilizando-se 0 programa computacional programa SELEGEN-REMLIBLUP

(Resende, 2007).



De acordo com 0 resumo da analise de variiincia e dos coeficientes de varia9ao houve

diferen9a significativa entre os genotipos para todos os caracteres avaliados (Tabela 1), situa9ao

desejada na sele9ao de caracteres voltados para 0 melhoramento vegetal.

Tabela 1. Resumo da analise de variiincia e dos coeficientes de varia~ao para 0 numero de vagem por planta (NVP),

nllinero de sementes por vagem (NSV), peso de cern sementes (PCS) e produtividade (PROD) de genotipos de feijao-caupi,

Vitoria da Conquista-BA

FV GL NVP NSV

Cultivares 7 40,16** 13,49**

Bloco 3 8,67* 1,6

Residuo 21 2,39 1,26

CV% 13,94 13,02
*;**Significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.

As estimativas de herdabilidade media dos g~n6tipQ'§ (h2 rrJ apresentaram alta magnitude para

31,39**

0,72

0,44

3,19

298.674,45**

24.033,30

43.197,72

11,88

todos os caracteres estudados (Tabela 2), concordando com os resultados encontrados por Bertini et al.

(2009) para a herdabilidade do numero de vagens por planta (93,52%), numero de sementes por vagem

(93,53%), peso de cern sementes (99,24%) e produ9ao de sementes (93,33%). Os resultados sugerem a

possibilidade de progresso gemStico com a sele9ao desses caracteres.

Tabela 2. Estimativas do coeficiente de herdabilidade media dos genotipos (h2m), acunicia seletiva (Ac), coeficientes de

varia~ao genetica (CV g%), coeficiente de varia~ao experimental (CVcxp %), coeficiente de varia~ao relativa (CV,te medias

dos caracteres numero de vagem por planta (NVP), numero de sementes por vagem (NSV), peso de cern sementes (PCS) e

produtividade (PROD) de genotipos de feijao-caupi, Vitoria da Conquista-BA

Parametros Caracteres de rendimento da prodUl;ao

Geneticos NVP NSV PCS (g) PROD (kg ha'l)

_h2m( %) 94~05 90~67 98~57 85~53
Ac 96:0.-97 95,22 99,.28 92,48

CVg (%) 27,71 20,30 13~25 14~44
CVcxp( %) 13,94 13,02 3~18 11,88

CVr 1~98 1~55 4)5 1,21

Media 11~08 8,61 20,98 1,74

o valor da acuracia (Ac) superior a 90%, encontra-se dentro do que e considerado ideal

conforme Resende (2007), e mostra uma boa precisao na sele9ao dos genotipos.



o coeficiente de variayao genetica (CV g) foi superior a 14% para todos os caracteres (Tabela 2),
indicando a existencia de variabilidade genetica entre os genotipos, 0 que permite a seleyao para uso

no melhoramento. Bertini et a1. (2009) encontraram coeficientes de variayao genetico de 17,38 % para

o numero de vagens por planta, 18,25% para 0 numero de sementes por vagem, 35,01para 0 peso de

cern sementes e 14,38 % para a produyao de sementes em gramas. Lopes e at a1. (2001), encontraram

CVg de 11,03% para 0 comprimento de vagem, 17,10% para 0 peso de cern sementes e 23,90 % para a

produtividade.

Conclusao

Os genotipos apresentaram variabilidade genetica para os caracteres estudados e a possibilidade

de sele.;ao e ganhos adicionais no melhoramento genetico da especie.
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